
B L A D E T

Marjatta

Nr.
33
2017

Sommer 2017



, Indhold i Marjatta Bladet nr. 33, juni 2017
,

    
Marjatta Bladet

 udgives af:

Marjatta
Strandvejen 15
4733 Tappernøje
Tlf. 5596 5119

E-mail:  
marjatta@marjatta.dk 
www.marjatta.dk 

Redaktion
Lisbet Schmitz,
lscm@marjatta.dk 

John Ryom-Røjbek, 
jryo@marjatta.dk 

Torben Olesen, 
torbengolesen@hotmail.com 

Dorte Bruhn,  
dosb@marjatta.dk

Ansvarshavende:
Bernhard Schmitz

Layout     
Niels Erik Bach Boesen
www.bachboesen.dk
neb@bachboesen.dk

Marjatta Bladet udsendes til 
forældre og ansatte
indenfor Marjatta Fællesskabet.
Indlæg til Marjatta Bladet, der 
meget gerne må led sages af 
nogle gode billeder, sendes 
gerne elektronisk  til  
marjatta@marjatta.dk  
eller til Marjattas kontor 
mærket ”Marjatta Bladet”

Deadline
Deadline for næste nummer af 
Marjatta Bladet, nr. 1 2017  er 
den 1. november 2017.

Forside billede er malet af 
Marcus Schøndorf.

3  Leder, forår 2017
 Mennesket er et    
 udviklings or ienteret væsen
 Af Bernhard Schmitz

4  Sammen kan vi skabe
 Af Lisbet Schmitz

6  Jeanne d’Arc – 9. kl.
 Af Gertie Sparholt

8  Studietur til Bonn
  Af Louise Buster, Eline,   

Amalie, Trine, Katrine, 
 Jesper, Per, John og Tine

13  Forsikringer
 Af Thomas Meyhoff Crone

14  Beboernes stemme
 Af John Ryom Røjbek

16  At lære hele livet
 Af Lisbet Schmitz

20  Hils fra mig
 Af Lisbet Schmitz

22  Sagahus
 Af Jens Påbøl Hegli

24  Min arbejdsplads
 Af Torben Olesen

28  Hver by har sin heks…..
 Af Lisbet Schmitz

30   Velfærdsteknologi og den 
digitale udfordring

 Af Bernhard Schmitz
   

32  KIK festival 
 – stærkt vanedannende!
 Af Anja Kær

36  ”Snedronningen”   
 – en eventyrlig fortælling  
 om a t blive menneske
 Af Paul Klarskov

38  Fredskov Mern
 Af Lone Svenningsen

40  Seminariets kultur: 
 Kunsten som omdrejnings 
 punkt
 Af Terje Erlandsen

44  Marjattas julebasar på 
 Bredeshave
 Af Thomas Laugesen

46   Uddannelses- og Kultur-
center Marjatta har fået ny  
hjemmeside

47  Basarens krambod

48   Velkommen til Værdimesse 
i Kulturhuset



3MARJATTA BLADET NR. 33 2017

 

Det blev tydeligt sidste år i arbejdet med Marjattas 
Værdi-, Mål og Handlegrundlag, at eleverne og bebo-
erne har meget på hjerte. I samarbejde med medarbej-
derne fik de gennem tegninger, fotos og små tekster 
beskrevet, hvad de finder værdifuldt og vigtigt i deres 
liv, og hvilke drømme, visioner og ønsker de har for 
fremtiden. De formåede at vise et stort engagement, og 
man fornemmede hvorledes de alle påtog sig ansvar og 
involverede sig i processen. 
Eleverne og beboerne engagement har ført til et konkret 
ønske om en ”Værdimesse”, hvor beboerne i egne 
ord ønsker at fortælle til en større kreds om deres liv, 
drømme og ønsker for fremtiden.

”Værdimessen” afholdes den 15. og 16. september på 
Bredeshave. Der foregår en rækker af forskellige forbe-
redelser til denne messe, herunder en spændende og 
meget inspirerende studietur til Bonn, hvilket man kan 
læse om i denne udgave af Marjatta Bladet.

Hvad er det så, som gør, at vi som mennesker er udvik-
lingsorienterede, at vi har drømme, ønsker, visioner og 
træffer beslutninger for livet? Det er svært at finde et 
enkelt svar på dette.
På ”Værdimessen” til september vil beboerne med deres 
egen stemme giver os indblik i, hvad der giver mening i 
deres liv, og hvad de ønsker sig af fremtiden.

I samme ånd ønsker Marjatta Bladet at give læserne 
indblik i Marjattas dagligdag, som er kendetegnet ved 
en bred vifte af spændende gøremål og initiativer, der 

alle er med til, at skabe sunde, meningsfyldte og ud-
fordrende udviklingsmuligheder for den enkelte og for 
hele fællesskabet. 
Vi værner om vores værdier og traditioner, og vi ser 
hver dag, hvilken stor betydning dette har for vores 
børn, unge og voksne. Disse traditioner og værdier 
plejes både i skolen, i bo grupper og ude på de mange 
bofællesskaber og værksteder. At kunne pleje, værne 
og udvikle værdier og traditioner kræver fordybelse og 
vedholdenhed. En måde at kunne øve og udvikle dette 
er b.la. gennem kunst. Skuespil og kunstnerisk akti-
vitet spiller derfor en central rolle på Marjatta hvilket 
artiklerne om Jeanne d`Arc, Snedronningen og ”KIK 
festivalen” beskriver.  

At gribe fremtiden og være i udvikling kræver at man 
vover og lader sig udfordre, men også at kunne stille 
sig kritisk og spørgende til de krav og udfordringer man 
møder.  Man skal kunne finde indre motivation og en 
grundstemning af at kunne håndtere livet og de mange 
udfordringer der hermed følger. Læring og udvikling 
stopper aldrig, vi kan og skal hele tiden impulsers, 
udfordres og være nysgerrige på livet.  På Marjatta har 
der gennem en årrække været et aktivt aften skoleliv. 
Her kan beboerne vedligeholde færdigheder, lære nye 
og komme med ønsker til nye udfordringer.  I denne 
udgave af Marjatta Bladet får vi indblik i lidt af alt det 
spændende der foregår på aftenskolen, og der vil i de 
kommende udgaver komme flere ”indblik” i de mange 
tilbud. 

Ud over mange flere andre interessante artikler vil jeg 
til sidst henvise til artiklen om den nordiske festival 
for beboere, ”KIK festivalen”.  Artiklen fortæller meget 
indlevende om beboernes aktive deltagelse i planlæg-
ningen af festivalen, og hvordan det styrker selvværd, 
skaber livsglæde, kammeratskab og udvikling.
I 5 dage mødes beboere fra de nordiske lande til teater, 
dans, musik, idræt, kultur, samtale og fritidsaktiviteter. 
Festivalen er den 8. af sin art og holdes for anden gang 
i Danmark. 

Med ønske om inspirerende læsning og en god sommer

Leder forår 2017

Af Bernhard Schmitz

Mennesket er et udviklingsorienteret væsen
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”Det var Gertie der kom med ideen, vi kendte ikke 
historien, og det er faktisk ikke et eventyr men en rigtig 
historie. Gertie fortalte os den lange historie, nogen 
gange var det godt nok lang tid vi skulle lytte, så kunne 
vi godt gabe lidt, men så holdt vi en pause” Klassen gri-
ner højt, for det kan godt være svært at holde koncen-
trationen i længere tid. De fortæller, at beretningen om 
den unge Jeanne d’Arc er rigtig spændende, den foregår 
i Frankrig for mange år siden, og det er ikke et eventyr, 
men noget der rigtig er hændt.  Vi taler lidt om Frank-
rig, og på spørgsmålet om de ved hvad hovedstaden i 
Frankrig hedder opstår der en del tvivl, nogen mener 
det er London, men med et par ledende spørgsmål er de 
enige om, at det jo er Paris. Et par af pigerne fortæller, 
at de sagtens kunne forestille sig hele fortællingen inde 
i hovedet, og at de bare brugte deres fantasi, og at hele 
klassen hurtig kunne blive enig om, at det var en god 
ide at lave det som et skuespil. 

Nu skulle der vælges roller, og det var svært, for flere 
elever skulle have hele 2 roller at holde styr på, en fik 
endda 4 roller! Nicole fortæller stolt om arbejdet med at 
finde kostumer, og hvorledes de både var i kostumekæl-
deren og fandt noget men også noget rundt omkring 
i de forskellige klasser. ”Jeg er generelt bare rigtig god 
til at holde orden, og så kan jeg jo huske. Tøjet havde 
vi i kasser, så kan man hele tiden finde det vi havde 
brug for. Jeg var selv med til at finde det tøj jeg syntes 
passede til mine roller, og du kan tro jeg havde meget 
at holde styr på”. Eleverne fortæller nu hvorledes de fik 
fordelt rollerne, og at de faktisk selv vidste lige hvem de 
ville være, og hvis ikke, ja, så kunne Gertie jo komme 
med gode forslag. 

”Jeg vidste at jeg gerne ville være den hellige Marga-
retha, for hun er en skytsengel der hjælper Jeanne d’Arc 
og Ida var den hellige Katharine som også er en engel” 
Mette fortæller begejstret videre. ”Jeg elsker alt om 
engle, og jeg har figurer af engle på mit værelse. Faktisk 
så tror jeg på, at engle de trøster og beskytter os, og 
man kan bede en bøn til engle, så jeg fik lige min drøm-
merolle, det samme fik Ida”, Ida nikker og jeg kan kun 
bekræfte dem i, at de også klarede deres roller rigtig flot.

Drengene fortæller nu, at de var både soldater, konge 
og at Jonas også spillede Sankt Michael, og der var meget 
at holde styr på. Alle i klassen skulle også spille musik 
sammen med Henning inden stykket gik i gang, det var 
selvfølgelig en lille fransk melodi, så det passede til spil-
let.  Klassen havde løbende øvet fløjtemusikken i deres 
ugentlige fløjteundervisning sammen med Henning. 

”Jeg fik hovedrollen som Jeanne d’Arc og der var 
meget jeg skulle huske, vi var selv med til at finde ud af 
hvad vi ville sige, og hvis vi var i tvivl så hjalp Gertie os 
og kom med gode ideer. Så skulle vi øve det på scenen, 

Sammen kan vi skabe
Af Lisbet Schmitz

Samtale med Nicole, Mette, Daniel, Lucas, Frederik, Simone, Ida og Jonas

9. klasse er forberedt til fingerspidserne, de vil meget gerne fortælle om deres skuespil, om de 
mange forberedelser, tanker, følelser og alt hvad der følger med når man skal lave et skuespil.

For publikum der kigger på ser det måske legende let ud, men kommer man bag scenetæppet, 
så bliver man fuld af beundring for det enorme arbejde der ligger bag, og man får dyb respekt 
for skuespillerne og deres flotte præstationer. 
Jeg havde selv fornøjelsen af at se 9. klasse opføre et smukt skuespil om Jeanne d’Arc, og nu vil 
de unge mennesker gerne fortælle lidt om processen.
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og vi var også med til at finde ud af, hvor vi kunne stå 
og gå, og hvordan vi fik skiftet kostumer, så var Vibeke 
også med omme bag ved, det var godt så var der styr på 
det. Jeg er ikke vant til at spille skuespil, og derfor har 
jeg udfordret mig selv, men det gik jo godt”. Simone 
fortæller begejstret og er næsten ikke til at stoppe igen, 
der er ingen tvivl om, at skuespillet og hele processen 
med at planlægge det hele virkelig har fanget de unge 
mennesker. Frederik fortæller, at det var ham der sagde 
velkommen til publikum. ”Jeg sagde velkommen, sluk 
iPhone og iPad og god fornøjelse”. Vi taler lidt om, 
hvorfor det er vigtigt at sige det til publikum, og Nicole 
er klar med svaret, ” det er fordi så kan man jo bedre 
koncentrere sig om det der sker på scenen”. 

De unge mennesker fortæller, at de også var nervøse 
og havde sommerfugle i maven da de skulle opføre 
det, særlig om eftermiddagen da mor og far sad i salen. 
”Mine hænder rystede, og jeg var rigtig spændt og 
nervøs” fortæller Mette, ” og min far blev rørt og havde 
tårer på kinderne, og min mor og far var stolte af mig” 
tilføjer en af drengene stolt. ”Og så fik vi en kæmpe 
æske chokolade og blomster, fordi vi havde spillet så 
godt” fortæller Ida, ” ja, vi hoppede rundt på scenen da 
det var slut fordi vi bare var så glade og stolte, og vores 
familier var kommet” tilføjer Simone.

Vi taler lidt om hvad det betyder at få lov til at spille 
teater, om de unge mennesker kan mærke at det måske 
har forandret dem, og om de gerne vil gøre det igen.

Alle i 9 klasse er enige om, at det har været sjovt, 
svært, hyggeligt og udfordrende. Sammenholdet er 
styrket, og de mener alle de har lært en masse nyt om 
sig selv og om hinanden. ” Vi talte tit om hvordan vi 
havde det mens vi lavede skuespil, og det var godt når 
vi også kunne sige til Gertie, at det var lidt svært, så 
hjalp hun, og så det gik godt igen”. 

Klassen er ikke i tvivl om, at de gerne vil lave et skue-
spil en anden gang, hvis de finder en rigtig god fortæl-
ling, og så kan man lave skuespil når man kommer på 
STU, og det ser alle frem til. Som afrunding på vores 
lille samtale prøver vi i fællesskab at finde nogle gode 
ord som kan beskrive alle de tanker og følelser der er 
forbundet med det at lave skuespil, og vi kom frem til 
følgende. Skuespil er fantasi, være parat, hjælpsomhed, 
at være med til at bestemme, gøre noget anderledes, 
blive en anden person, lave kulisser, finde kostumer, 
huske og vise hensyn, men frem for alt lærer man rigtig 
meget om sig selv og hinanden.

Af Simone Bredvad
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I forbindelse med tema: Middelalderen - har vi i 9.kl. 
arbejdet med en særlig kvinde – ja hun er endda med 
i en bog, udgivet af Gyldendal, der hedder ’Fantastiske 
kvinder’ – Jeanne d’Arc.

Vi begyndte, som vi ’plejer’. Vi arbejdede med histo-
rien, så faktuelt som muligt formidlede jeg fortællingen 
om denne simple bondepige, der blev særligt udvalgt af 
Gud til at føre den franske kronprins til kroning og den 
franske hær til sejr over englænderne. Hun blev dømt af 
magtfulde præster til at blive brændt på bålet som heks, 
men mange år senere gjort til helgen i Frankrig. Vi lyt-
tede, genfortalte, formulerede tekst, skrev og tegnede til 
vores hæfter. Efterhånden blev det klart at denne histo-
rie kunne være spændende at udarbejde til skuespil – 
mon ikke lige der kom lys i øjnene på eleverne i 9.kl.?

Vi gik i gang med at bestemme, ønske og vælge roller, 
forme scenerne, bestemme og afprøve replikker, finde 
kostumer, bestemme og finde rekvisitter – vi spurgte 
sløjdlærer Henning om han sammen med drengene 
kunne lave pæl med teaterbål som Jeanne skulle bræn-
des ved. 

Vi lavede karton blomsterranker og kroner med stjerne 
til skytsenglene. En kunne huske at seminaristerne 
havde et får (på hjul) da de spillede ’Hvad fatter gør’ og 
vi fik lov af Paul Klarskov at låne det. Vævelærer Maria 
udlånte væv fra vævestuen, garnnøgler og ordnede det 
lille lam fra julespillet. Vi fandt en fransk middelal-
dervise og dans som vi øvede i klassen  sammen med 
fløjtelærer Henning – og så havde vi ’bondelivet’ klar.

Af eurytmilærer Lena lånte vi en rød og to hvide silke-
eurytmikjoler til Sct. Michael og skytsenglene og rundt 
omkring i klasserne lånte vi kapper og hjelme til solda-
terne, resten fandt vi i kostumekælderen.

Så ja – når vi hjælpes ad kan meget lade sig gøre!

Efterhånden tog spillet og scenerne form i klasseværel-
set. Eleverne var fantastiske, engagerede og medarbej-
dende ifm replikker og hvordan scenebillederne skulle 
bygges op. De var opmærksomme på hinanden og 
udviste overblik og samarbejde: ’jeg kan hjælpe dig med 
at skifte kostume’, ’hvis du går bag om pælen kan vi stå 
på hver side, det vil nok se flot ud’, ’ jeg kan godt nå at 
være sendebuddet, før jeg skal være soldat’ og ’jeg vil 
gerne byde velkommen og sige noget til sidst’, osv osv. 

Vi flyttede det hele til scenen i den Store Sal og øvede 
hver formiddag efter morgensamling - Vibeke hjalp til 
bag scenen og d. 24. februar kunne vi med to forestil-
linger vise det for alle på Marjatta og for forældre og 
søskende. Det var en stor dag – og det gik godt!

At lave skuespil er en helt særlig måde at være i skole 
på, når der står ’Historie’ på skemaet. At ’gøre’ er at lære 
’historien’ og giver en unik mulighed for fordybelse 
og jeg tror at alle i 9.kl ’ved’ hvem Jeanne d’Arc var og 
hvad hun gjorde. 

Tak 9. kl. I er selv helt fantastiske mennesker, der lever i 
virkeligheden og gør noget særligt i verden.

Jeanne d’Arc – 9. kl.

Som en del af historieundervisningen arbejder vi med store personligheder. Mennesker, der 
har levet i virkeligheden og gjort noget særligt i verden.

Af Gertie Sparholt, klasselærer
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Af Simone Bredvad

Af Simone Bredvad
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I Bonn har der fra september 2016 været en udstilling 
TOUCH DOWN, den første verdensudstilling lavet om 
og med mennesker med Down Syndrom. Vi besluttede 
at vi ville tage ned og se den. Både ud fra interesse, men 
også for at se og opleve hvordan andre, med et medfødt 
Syndrom, udtrykker sig om deres handicap. 
Vi besluttede at tage af sted fra den 16. januar til den 
20. januar 2017

Turen ned gik planmæssigt og det var godt med toget. 
Vi havde mulighed for tale sammen og forberede os.

Vi ankom til Bonn kl. 21.15 og så gik turen med bagage 
igennem midtbyen til Savoy Hotel, her fandt vi nogle 
dejlige værelser. Derefter gik vi ud for at finde os lidt 
aftensmad. Klokken var næsten 22.00, her fandt vi en 
mexicansk restaurant, efter nogle minutter var vi alle 
hyggeligt bænket med lækker mad.

Det var meget hyggeligt, men det blev også meget sent, 
næsten kl.23.30 inden vi begav os tilbage til hotellet og 
fandt vore senge. 

Næste morgen efter morgenmaden gik det ned mod 
Rhinen som løber gennem Bonn, her kunne vi gå 
en herlig tur med flot udsigt over den mægtige flod. 
Fra bredden af Rhinen skulle vi længere op og gå på 
Adenauer Alle, som var en stor vej, hvor der lå meget 
prominente store villaer. Så ankom vi endelig til Mu-
seums Meilen og på væggen kunne vi se udstillingen 
TOUCH DOWN annonceret med et kæmpebillede af 
udstillingsplakaten. Nu blev det spændende.

Udstillingen TOUCH DOWN

Den var fin og indbydende at gå ind i. Ude foran på 
væggen, var rumskibet landet og ud far dette var 7 
astronauter og en hund steget. De var ude på deres 2 

Studietur til Bonn
Vi er en gruppe bestående af Amalie, Eline, Louise B, Jesper, Buster, Kathrine N, Trine, Per og Tine der 
igennem Workshops har arbejdet med og udforsket, hvad det betyder at have et Syndrom? Hvad bety-
der det for min forståelse af mig selv? Identitet? Omverdenens oplevelse af mig? Hvad er, grundet mit 
handicap, svært og hvad gør det ved min selvforståelse?

Af Louise, Buster, Eline, Amalie, Trine, Katrine, Jesper, Per, John og Tine
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mission. De havde alle selv Downs Syndrom og nu ville 
de opleve, hvordan udviklingen havde været for men-
nesker med Downs Syndrom. Både før og nu.
Det er en tegner ved navn Vincent Burmeister, der har 
tegnet alle tegneseriefigurerne, hele rumskibet og pas-
sagerne der binder hele udstillingen sammen, da det er 
dem der går på opdagelse i livet som Downs menneske.

Fortællingerne har mennesker med Downs Syndrom og 
deres hjælpere lavet. Et forskningsteam som i fællesskab 
har samlet det hele sammen. Udstillingen har 6 hoved-
punkter, 6 temaer:

1. Tema hedder livet her og nu

Her beretter flere forskellige mennesker med Downs 
om, hvad der betyder noget i deres liv. Drømme, livret-
ter, kærester, kærlighed, samt hvad der er svært? Viser 
deres forskel-lighed trods Syndromet ved en stor tavle 
fyldt med herlige portrætter. 

Dette var meget spændende, da alle kunne se, at her 
havde en større gruppe mennesker med Downs forholdt 
sig til deres liv i Bonn og kommet frem til mange af de 
samme ting, som gruppen selv havde talt om i work-
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shops forinden. Udstillingen viste mange tegninger, 
egne digte m.v. Alt sammen udtryk, som gruppen, vi 
havde med, kendte til. Det eneste handicap var bare at 
al tekst og lyd i hørebøffer var på tysk.

2. Temaet hedder de usynlige. At lede efter 
spor i fortiden

Her gik udstillingen over i rum, hvor astronauterne 
viste os, at forskere har fundet ud af at der har været 
mennesker med Downs Syndrom og der er fundet en 
mindre figur i keramik som forestiller et barn med 
Downs Syndrom i Mellemamerika. Derudover har der 
været udgravninger og der er fundet skeletter ca. 2500 
år gamle fra mennesker med Downs Syndrom. Begge 

skeletter fundet i området omkring Baden Württem-
berg. Levede mennesker med Downs Syndrom dengang 
blandt alle andre? Dette og mange andre spørgsmål har 
forskerne spurgt sig selv om.

3. Den store optræden hedder det næste afsnit 

Her fortælles om lægen og forskeren John Langdon 
Down som var den første der beskrev mennesket med 
Down Syndrom. John Langdon Down blev født i 1828, 
som den yngste af syv søskende. Hans fader var apote-
ker og han ønskede, at John skulle gå i hans fodspor, 
men John havde på en skovtur, en del år før, mødt en 
kvinde med Downs Syndrom i en mindre cafe. John 
ønskede, at blive læge og finde ud af noget mere om 
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denne kvinde og andre af hendes slags. Så da faderen 
dør drager han til London og læser til læge.

Her lærte han professor John Connolly at kende, han 
havde grundlagt et hjem for mennesker med handicap 
”Earlswood Asyl for Idioter”. Dengang var det medicin-
ske fagsprog for mennesker, der var anderledes. John 
Langdon endte med at blive den nye leder af dette sted. 
Der boede ca. 300 mennesker på Asylet og de levede en 
kummerlig tilværelse. John Langdon Down forandrede 
mange ting, deriblandt, at de fik bedre mad. Det skulle 
være mad af en god kvalitet. At beboerne kom på ud-
flugter, at de kom i teateret.

Johns arbejde imponerede mange mennesker, især 
dem der understøttede med penge.

John tog mange fotos, så han kunne fastholde sine 
iagttagelser. Igennem dette arbejde med handicappede 
mennesker opdagede John, at der fandtes en gruppe 
mennesker der lignede hinanden og han begyndte 
at undersøge det nærmere og beskrive dem. De fleste 
mennesker troede dengang, at mennesker med han-
dicap ingenting kunne lære. Men John var overbevist 
om noget andet, og han påbegyndte et arbejde. Dette 
førte til, at han skrev artikler, derfor kom mange læger 
og besøgte ham. John blev anerkendt for sit arbejde og 
klas¬sificering. Han åbnede en skole i London for syge-
pleje, den skulle give alle hans ideer og praksis videre til 
de studerende. 

Johns kone Mary organiserede alt arbejdet på hjem-
met. Hun skrev reklame for hjemmet, samlede penge ind.

I lang tid blev mennesket med Downs Syndrom kaldt 
mongoler, da de har visse ligheder med mennesker født 
ind i den mongolske race. John Langdon Down havde 
i sine iagttagel-ser klassificeret dem som lignende den 
mongolske race, men aldrig oplevet mennesket med 
Downs Syndrom som en race. Og han brugte heller 
aldrig ordet Idiot om mennesker med handicap. Han 
sagde, at ordet Idiot betyder ensom. Ingen bryder sig 
om betegnelsen og ingen mor ville tillade, at hendes 
barn skulle tiltales på den måde.

I 1961 var der mange som ønskede at der skulle 
findes en ny betegnelse for mennesker med Downs Syn-
drom og her kom Johns efternavn ind, da han var den 
første som ud fra interesse havde iagttaget og studeret 
disse mennesker. Siden 1961 er den officielle betegnelse 
Downs Syndrom og siden 2016 kan betegnelsen Downs 
og Trisonomie 21 blive brugt. Det er på det 21 kromo-
som hos et menneske med Downs, at der er 3 kromoso-
mer og ikke 2, som hos alle andre mennesker.

4.  I halv mørket

Herinde var der en beskrivelse af, hvad der skete med 
det handicappede menneske under 2. Verdenskrig. At 
handicappede ligesom jøder, sigøjnere og andre der 
ikke var den ariske race blev deporteret væk til store 
udryddelseslejre.

Derudover befandt der sig en masse glas med forsøgsre-
ster og forskning i forhold til handicappede.

Der blev på denne tid stillet det spørgsmål, hvilken 
virkning har det handicappede men-neske for samfun-
det og kulturen? Hvordan vil samfundet kunne udvikle 
sig med nogle iblandt der er handicappede? Vi må 
beskytte de andre mennesker for det handicappede.

5.  Forskning. Jeg er, hvad jeg er!

I dag kan man se, om en mor venter et barn med 
Downs Syndrom og fjerne det inden det bliver født. 
Der var fotos af en mor der ventede sig og hun fortalte, 
hvordan hun havde måtte kæmpe for at beholde sin, 
endnu ikke fødte søn med Downs.

Hvor glad hun i dag er, fordi hun og hendes mand 
lyttede til deres indre stemmer og lod Mathias komme 
til verden for 11 år siden.

Derudover interviews med flere andre forældre og en 
masse fotos.

En gruppe af mennesker med Downs Syndrom havde 
i 2012 været i Mongoliet for at se på om de havde 
lighedspunkter med den race der lever på de mongol-
ske stepper og som et folkeslag bliver kaldt Mongoler. I 
en lang periode blev mennesker med Downs Syndrom 
kaldt mongoler.

Men, som denne gruppe konstatere, så er vi ikke 
nogen race, vi er mennesker, som i stedet for 2 kromo-
somer på det 21 kromosom er født med 3, ellers er vi 
mennesker som alle andre. Og helst vil jeg kaldes ved 
mit navn Markus, men hvis jeg skal have en betegnelse 
vil jeg helst at det er et menneske født med Downs 
Syndrom, eller trisonomi 21.

Mennesker med Downs Syndrom hører til i samfun-
det, de er mennesker, der ser og hører med lidt andre 
ører og øjne.

Mange berømte mennesker har født et barn med 
Downs Syndrom. F.eks. Charles Darwin, her var det var 
hans sidste barn, det døde 2 år gammelt af Skarlagns 
feber.

Charles de Gaulles yngste barn var en pige med 
Downs Syndrom, Anne hed hun. Anne blev 20 år gam-
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mel og hun døde af en alvorlig lungebetændelse.
Kronprins Wilhelm af Preussens første barn var en 

datter med Downs Syndrom Alexandrine hed hun. Hun 
blev gammel og døde i en alder af 65 år i 1980. 

6. Diskussionsrum

Vil astronauterne blive på jorden, eller forlader de os 
igen. Er verden blevet bedre end for år tilbage i forhold 
til mennesker med handicap?

I rummet kan man sætte sig ned og i høretelefoner hø-
res det, hvordan de forskellige mennesker med Downs 
Syndrom kommer til udtryk omkring deres liv, deres 
behov og oplevelser af, hvordan andre mennesker og 
samfundet stiller op til dem.

Refleksion

Udstillingen var rigtig spændende, men et problem var 
det dog, at alt sprog i høretelefoner og at alt det ned-
skrevne stod og hørtes på tysk.

Sammenfatning

Sammenfattende kan man sige, at alle var enige om, 
at de oplevede sig genkendt. Som en sagde, ”at det at 

mennesker med Downs Syndrom i et andet land, kan 
have præcis de samme oplevelser og tanker som mig/
som os, det er da helt vildt. På en måde skræmmende, 
fordi jeg er mig og et menneske og ikke bare en Downs 
Syndrom. På en anden måde, også dejligt at kunne føle 
mig genkendt”.

I den sammenhæng talte vi om, at tænk, hvis vi skul-
le etablere en udstilling af det gennemsnitlige alle men-
nesker holder af? Så ville det måske være et mangfoldigt 
billede, men alligevel ville man nok også kunne koge 
livretter ned til 4-5 forskellige, musik smag og andre 
ting. I bund og grund er vi alle ens, nogle mennesker 
har bare et større behov for hjælp og støtte for at kunne 
folde sig ud.

Grundlæggende oplevede alle at det var godt at der var 
skabt denne udstilling, at der kom fokus på det at være 
født med et handicap. For, hvad betyder det? Hvad be-
tyder det for mig selv og min oplevelse af mig selv i ver-
den? Hvor vigtigt det er at få hjælp til at reflektere over 
sit liv? Først, da kan man selv blive tydelig. Dialogen 
med andre ligestillede er vigtigt i en støttende ramme.

Alt i alt en super tur.            



Forsikringer er lidt af en jungle. Hvad er forsikret hvor-
dan, hvem har forsikret sig mod hvad, og hvilke skader 
er omfattet af en forsikring, og hvilke er der i det hele 
taget erstatningsansvar for. Det er ikke nemt.

Kort sagt kan man forsikre sine ting (tingsskade) eller sig 
selv (personskade) mod skader og tyveri. Så er man dækket, 
hvis andre eller uheld ødelægger ens ting eller beskadiger 
en. Altså betaler min egen forsikring mit eget tab, også no-
gen gange selvom skaden er sket ved et hændeligt uheld.

Omvendt kan man have behov for at have en ansvars-
forsikring, hvis man selv ødelægger eller beskadiger andres 
ting eller person. Altså betaler min forsikring andres tab, 
eller andres forsikring betaler mit tab. Ansvarsforsikringer 
kræver altid, at der findes en erstatningsansvarlig skade-
volder, og dækker derfor ikke hændelige uheld.

Voksne beboere på Marjatta 

Marjattas borgere over 18 år har næsten alle tegnet en 
bo-forsikring hos HANDI Forsikringsservice. Forsikrin-
gen dækker:
•  personlige ejendele ved f.eks. brand, vandskade og 

indbrud
• Røveri, ran og simpelt tyveri
• retshjælp
• ansvarsskader 
• identitetsyveri
• verdensrejseforsikring

Marjatta sørger for tegning af forsikringen, når den 
unge fylder 18 år, medmindre pgl. har en værge. 
Enkelte voksne har tillige tegnet en hændelsesforsik-
ring, så skader på dem selv, deres tænder, briller o.lign. 
er dækket.

Børn og unge under 18 år

Børn og unge under 18 er omfattet af Marjattas arbejds-
skadeforsikring og erhvervsansvarsforsikring. Så hvis de 
kommer til skade som følge af en fare i institutionens 
aktiviteter, så er personskade dækket. Aktiviteter i friti-
den og udenfor Marjattas regi, er ikke dækket (f.eks. på 
ferier med familien eller i hjemmeweekender). Marjatta 
har videre tegnet en kollektiv ulykkesforsikring hos 
Tryg for børn og unge under 18 år. 

Tingsskade. Beboerne på skolehjemmet er uden forsikring 
af deres ejendele. 

Ved beboernes ansvar for skade på andres ting gælder 
samme regler, som hvis de boede hjemme – Marjatta har 
bare overtaget forældrenes ansvar.

Dagelever i skolen er forsikret hjemmefra.

Der stilles jævnligt spørgsmål om, hvorvidt Marjatta 
skal erstatte skader, som ikke har nogen erstatnings-
ansvarlig skadevolder. Det er ikke tilfældet. Hvis en 
ukendt ridser en beboers cykel, så er det som for alle 
andre, at den slags skader kun erstattes af en evt. tings-
forsikring. Ligeledes med hændelige uheld. Marjatta 
overtager ikke ansvaret for alt, som beboere eller ansatte 
tager med på Marjatta. Det er præcis som at parkere 
sin cykel udenfor Bilka – kun hvis du er forsikret eller 
kender skadevolder, og pgl. er erstatningsansvarlig, får 
du skaden dækket.

Forsikringer
af Thomas Meyhoff Crone
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Det startede lige så stille efter Marjattas 60 års fødsels-
dag i 2013 hvor beboere, sammen med Paul Klarskov, 
fortolkede H.C.Andersen. Senere kom lyrikforestillingen 
og bogen: “med egne ord”. Et stormøde i Humlebiens 
regi gjorde stort indtryk på beboerne og planlægnin-
gen af KIK-festivalen 2015 har også medvirket til det 
stigende engagement. Og aktuelt er planlægning af KIK 
2017 i fuld gang.
I alle disse tiltag er det udelukkende de unge og voksne 

beboeres tanker og ideer til indhold og udtryksform der 
har bestemt begivenhederne.

Udover planlægning af den kommende KIK festival 
på Fuglsøcenteret på Mols, er der en endnu større begi-
venhed på vej.

De unge og voksne har bestemt at de vil afholde en 
værdimesse. 
Tiltaget er døbt: Beboernes stemme. 

Det startede med at Ristolahavens beboere, i deres 

Beboernes stemme
Det syder og bobler blandt Marjattas unge og voksne
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arbejde med Marjattas værdi-, mål og handlegrundlag, 
havde et ønske om, at de sammen med Marjattas andre 
ungdoms - og voksensteder udformede en Værdi-messe, 
hvor beboerne på forskellig måde selv kan vise deres 
billede af det de oplever som værdifuldt. De spurgte de 
andre om de ville være med og det ville de gerne. 

Det blev starten på et meget stort og smukt arbejde, 
med adskillige møder rundt omkring i bosteder og ung-
domstilbud. Der har været beboermøder i de enkelte 
huse, der har været individuelle samtaler, der har været 
fællesmøder i hvert voksencenter og der har været mø-
der for alle repræsentanter fra bostederne. Det har været 
en øjenåbner for medarbejderne, der jo skulle støtte 
beboerne undervejs uden at gå ind i eller påvirke pro-
cessen, men udelukkende hjælpe til med at holde fast i 
de tiltag der er mulige for beboerne at virkeliggøre. Det 
viste sig at beboerne havde de mest fantastiske ideer til 
hvordan det skulle gøres. Intet emne var for småt eller 
for stort. Jeg har fået lov til at se referaterne fra mange 
af møderne, og har lavet et lille udpluk af udtalelser der 
viser lidt af hvordan beboerne tænker:

“Vi har beboermøder i husene, vi har et fælles bru-
gerråd med repræsentanter fra husene og så har vi af 
og til stormøder hvor alle der har lyst samles, så taler 
vi om fællesaktiviteter, havedage og alt det vi ønsker at 
gøre sammen. Det var på et Brugerrådsmøde at vi sam-
men fandt på at vi gerne vil lave en værdimesse”.

“Jeg synes digtekunsten skal fremhæves, det er noget 
ganske særligt. Hvis vi ser på æbler og lys, så tænker vi 
på Sankt Lucia. Man kan skrive om virkeligheden”.

“Der skal være smagsprøver fra vores arbejde, så man 
kan glæde andre med det man har lavet”.

“Marjatta er et samfund, hvor man kan besøge hin-
anden og hvor man bor tæt sammen”.

“Når man taler om kunst, kunst er også musik, når 
man skriver digte og når man maler. Jeg har også gået 
til lyrik, det får kunsten frem i mig og jeg kan mærke at 
jeg kan noget! Det er dejligt, så bliver man glad inden 
i”.

“En beboer havde en beskrivelse som hun læste lidt 
op af, det handlede om ensomhed ved ikke at have ord.

Efterfølgende sagde en anden beboer til vedkom-
mende: ”der kommer guldstøv og anemoner ud af din 
mund”.

Alle de praktiske spørgsmål er blevet behandlet godt og 
grundigt på møderne, opgaver delt ud og beslutninger 
truffet:

Hvordan gør vi det? 

Beboerne kom frem til, at de sammen præsenterer deres 
værdier på plancher, med film, i en kunstudstilling, 
sang, musik, dans, drama og diverse fremlæggelser om 
egne værdier og digte mv. og ved at vise hvad de kan og 
hvordan de gør.

Værdimessen skal løbe over to dage i Kulturhuset 
hvor folk kan gå rundt og kigge og spørge

Hvem skal vi lave det for?
Dag 1:

Her tænker vi at invitere  fx: borgmestrene, diverse 
lokal og regions- politikere, sagsbehandlere, præster, 
forskere fx fra RUC, Marjatta seminaristerne, UC Sjæl-
land, presse, Tv-øst, diverse fonde, Marjatta støttefond, 
venner af Marjatta fx arkitekter, ingeniører, entreprenø-
rer som har deltaget i Marjattas byggerier.

Dag 2:

Her holder Marjatta åben hus for alle der er interesse-
rede, hvor værdimessen er en del af arrangementet
I skrivende stund - maj 2017 - er de fleste større beslut-
ninger faldet på plads. Men der er stadig en masse prak-
tiske gøremål der skal fordeles, og der arbejdes lystigt 
videre. Glæd jer til denne begivenhed
 Den 16. 9. og den 16. 9. kl.10-15 står dørene åben for 
alle.
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På lærerværelset ligger et farverigt stort hæfte med 
titlen ”Aftenskolekatalog”. Det fanger øjet, og man får 
straks lyst til at bladrer i det. Kataloget henvender sig til 
de unge og voksne beboere på Marjatta og beskriver de 
mange aftenskoletilbud der findes her på stedet.

Mange er sikkert slet ikke klar over hvad aftenskole 
er, hvor det foregår og hvad man rent faktisk kan få 
mulighed for at beskæftige sig med.

Tilbuddene i hæftet er en ren godtepose af både 
kunstneriske og praktiske tilbud, og det spænder fra 
folkedans, drama, madlavning, svømning, bothmer-
gymnastik og ridning til dans, klaverundervisning, 
tekstilværksted og bueskydning. Underviserne er pri-
mært medarbejdere fra Marjatta, men der hentes også 
undervisere ind udefra, og mange har fået knyttet tætte 
bånd til Marjatta og beboerne.

I denne artikel skal vi kigge ind til et par af aftensko-
leholdene, og se hvad der foregår. 

Kloge hænder mødes

Tirsdag aften fra efteråret og frem til påske mellem 
klokken 16.30 til 20.00 mødes en gruppe kreative unge 
i tekstilværkstedet på STU Bredeshave. Holdet består i år 
af 6 friske unge damer, som under kyndig vejlednings af 
Mette Back udfolder sig i alverdens kreativiteter inden 
for uld, tekstiler, perler, blonder, strik og hækling, og 
sikkert en masse andet jeg ikke har forstand på.

De fleste har gået på holdet i et par år og er efterhån-
den erfarne ud i mange forskellige discipliner, og Mette 
har haft dette aftenskoletilbud i 8 år, og mange af bebo-
erne på Marjatta har gået på holdet. Mette har arbejdet 
i flere år på STU og er uddannet indenfor tekstil og 
design, og rummet oser af kvalitet og æstetisk sans ned 
i mindste detalje.

Nadja skal vælge uld til næbbet på den and hun er 
ved at filte, hun åbner skabet der bugner af stof, uld 
og garn i alle regnbuens farver, og man kan kun blive 

inspireret af det syn.  ”Jeg har fundet ideen til den her 
and i en bog, og det er til en gave, for jeg skal nemlig 
snart være faster. Jeg har også syet en taske til min mor” 
og Nadja finder et billede i en bog af den smukke taske. 
Så går snakken om den snarlige flytning til Vidarslund, 
og Nadja glæder sig til at skulle købe nye møbler. Ka-
rina og Ingeborg sidder dybt koncentrerede, de er ved 
at sy små perler og pailletter på det, der skal blive til en 
pude. Små sirlige sting og perler der skal trækkes på tråd 
kræver tålmodighed, og det har de begge. ”Jeg har også 
lært at sy på symaskine, og jeg har lavet en lang sort 
nederdel til mig selv” fortæller Karina. Mette kommer 
forbi og kigger, alt går som det skal og så kan hun sætte 
Mette Kryger i gang med at komme vand på den taske 
hun er ved at filte. ”Det er til min mor Birgit” tasken 
er i en flor rød farve og pyntet med muntre farverige 
prikker. 

De unge damer sludrer med hinanden om dagens små 
og store begivenheder, og hvorledes arbejdsdagen er 
gået. Kannika som er rengøringsdame på Bredeshave, 
har sin vante gang i huset, og hun nyder at kigge forbi 
når der er gang i aftenskolen. ”Her er altid så hyggeligt, 
de er alle dygtige, og jeg er bare så glad for mit arbejde, 
det skal du huske at skrive i bladet” det er hermed gjort.

Nicoline sidder tålmodigt og rir linningen på en 
smuk rød nederdel, og så sætter hun sig ved symaski-
nen. Jeg er ret imponeret, de unge damer kan alle sy på 
maskine. Karina mener at jeg da bare kan komme med 
på aftenskole og lære det, et forslag jeg vil overveje. 
Nicoline har nu fundet den rigtige røde tråd og kan gå 
i gang. 

Trine er den mest erfarne ud i håndarbejde, og hun 
har købt sin egen symaskine ”den har jeg altid med, 
for det er nemmest at sy på en maskine man kender. 
Jeg finder selv mønstre i blade eller på nettet og har 
allerede syet en lang rød kjole, den havde jeg på til 

At lære hele livet
Af Lisbet Schmitz

At lære hele livet, det praktiseres af rigtig mange unge og voksne beboere 
på Marjatta. Ønsket om at tilegne sig nye færdigheder, nye venskaber og ny 
viden er stort, og der har gennem årene vokset mange nye og spændende 
aftenskoletilbud frem.
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afslutnings bal med Danse Marie. Jeg har også syet en 
sommer kjole, og nu skal jeg sy denne her blå kjole, og 
der skal være blonde stof på den”. Mette Back fortæller, 
at det er et rigtig et svært materiale at sy i, men Trine 
er dygtig og ved havde hun vil. Trine fortæller at hun 
sammen med Mette har lavet sin egen blog på nettet. 
Den hedder Trines Tekstile Tryllerier, og vi kigger på 
den sammen. På bloggen fortæller Trine om sig selv og 
om de forskellige kreative projekter hun kaster sig ud i, 
en fin og personlig blog, og det kan kun anbefales at gå 
ind og kigge nærmere på den. 

Telefonen ringer, det er Trines kæreste Anders, han 
skal lige høre om alt er ok, og det giver nu anledning til 
en lille snak om kærester. De unge kvinder fortæller, at 
de alle har en kæreste, dog mener Mette Kryger, at hun 
bare har venner, og det er nok for hende. Karina tænder 
for en iPad, lidt musik til arbejdet er altid godt, pigerne 
fortæller at de tit hører musik og skiftes til at bestemme 
hvad det skal være, i dag blev det Joey Moe, snakken 
går om stort og småt, og flittige hænder arbejder i skøn 

forening med en munter og let stemning. Mette Back 
fortæller ”her opstår ofte spontane samtaleemner, 
pigerne er gode til at sætte ord på følelser, og vi har 
et fortroligt forhold til hinanden. Emner som venner, 
arbejde, kærester og prævention taler vi ofte om, og pi-
gerne er rigtig gode til at give hinanden gode råd og de 
forstår at omgås hinanden med respekt og forståelse”.

Klokken nærmer sig 18 og det er tid til pause og lidt 
mad. Mette sender Ingeborg og Nadja ned i fællesrum-
met for at gøre klar, og inden længe dufter der af mad.  
Jeg takker for en rigtig hyggelig og meget inspirerende 
aften, og lover at komme forbi en anden gang. 

Ej blot til lyst

Drama er også et aftenskoletilbud, og det har eksisteret 
i et lille års tid og må siges at være populært. Gruppen 
består af 8 beboere som alle er tilknyttet skolehjemmet.

Klokken nærmer sig 17.30 og de unge kommer for at 
blive klar, alle kostumer ligger parat og som om de al-
drig havde bestilt anden, finder hver i sær hvad de skal 



bruge og klæder om. Gruppen har gennem vinteren 
arbejdet med et russisk eventyr ”Den røde blomst”, og 
lige om lidt skal den opføres for elever, medarbejdere, 
forældre og andre interesserede.

Sara Reppel som underviser drama holdet taler de 
sidste praktiske detaljer igennem sammen med Char-
lotte Krantz som også er underviser på holdet. Sara er til 
daglig lærer på skolehjemmet, og har en særlig interesse 
for drama, og Charlotte er uddannet eurytmist med 
mange års erfaring og er til daglig tilknyttet Marjattas 
uddannelsescenter. 

Ida som skal spille den røde blomst får hjælp til at 
sætte sit kostume, Villads skal lige have rettet hatten til, 
og Per som er stedets lystekniker får de sidste knapper 

og lamper på plads. Der grines og småsnakkes lidt om 
dagens begivenheder og hvordan arbejdsdagen har væ-
ret. Flere mener, at de er trætte, men så snart kostumet 
er på, er alle som forandrede, og hvad der end måtte 
have være af store og små problemer er væk som dug 
for solen.

At spille teater og øve drama styrker indlevelsen, 
fantasien og evnen til at sætte sig ind i nye situationen. 
Man træder ud af sig selv, får en ny identitet, får sociale 
kompetencer og får styrket troen på sig selv.

Trine og Anders fortæller, at de har lært rigtig meget 
her på dramaholdet ”man lærer at lave forskellige dra-
ma øvelser, så man bedre kan leve sig ind i forskellige 
roller” og Anders tilføjer ”vi har læst historien mange 
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gange, og vi har forestillet os hvordan man kunne lave 
det på scenen. Vi har fået tekster og øvet dem, jeg har 
hovedrollen og skal kunne en lang tekst, men det går 
godt” Alle på holdet er enige om, at det er rigtig sjovt at 
lave drama, men det kan også være svært hvis man er 
genert, og man skal kunne huske rigtig meget. Charlot-
te kalder nu til nærvær, og alle er klar til at gennemgå 
stykket.

Det indledes med et stykke musik, og her spiller flere 
af skuespillerne med. Så finder alle deres pladser, og 
bevægelse, sprog og gebærder går op i en højere enhed. 

Historien om ”Den røde blomst” handler om den 
onde isfyrste, der bortrøver den smukke røde blomst, 
alt fryser til is, og nu må den unge Aloscha spillet af An-
ders, drage ud i verden og redde den røde blomst. Han 
møder en dværg, en ørn og en fisk og de hjælper ham, 
og som i et rigtigt eventyr ender alt godt.

Charlotte fortæller ”eventyret indeholder rigtig 
mange smukke billeder, og der har været roller til alle, 
historien taler til både børn og voksne og har et fint 
budskab”.

Efter prøven er der plads til at gennemgå processen 
med kritiske øjne, hvad gik godt, hvad skal vi arbejde 
lidt mere på, er der replikker vi skal gennemgå en ekstra 
gang, hvad med lys, musik osv. Der lyttes til alle kom-
mentarer og nye ideer vendes og drejes. Sara er tilfreds 
og minder om, at alle skal huske at tale langsomt og 
tydeligt, så skal det nok blive rigtig godt. Nu glæder alle 
sig til premieren og til at spille for venner og familie. 

 

Flere mener, at de er trætte, 
men så snart kostumet er på, 
er alle som forandrede, og 
hvad der end måtte have være 
af store og små problemer er 
væk som dug for solen.



Odiliegården i Næstelsø var oprindelig et plejehjem, 
Marjatta købte stedet midt i 1980`erne, det blev om-
bygget til et bofællesskab og fik navnet Odiliegården. 
Legende fortæller, at Odilie bliver født ca. 660 e.kr i Al-
sace, hun er hertug datter men blind. Hendes far hader 
hende og vil dræbe hende, da hun ikke er en dreng. 
Odilie sendes til en bondefamilie og senere i kloster. 
Da hun som 12 årig døbes af biskop Erhard sker der et 
under, pigen kan atter se. Odilie tilgiver sin fader og 
hun bliver efterfølgende nonne. 

Odiliegården er hjem for 9 voksne beboere, dette 
forår har der været renoveringer og om flytninger, og 4 
unge fra skolehjemmet flyttede til Odiliegården, og det 
er dem vi skal hilse på.

Da jeg træder ind af døren er alt stille, og man får 
næsten fornemmelsen af, at der ikke er nogen hjemme. 
Så høres der lyde fra køkkenet, og en dejlig duft af mad 
tyder på, at der må væren nogen et sted. En venlig 
medarbejder kommer og hilser velkommen, og jeg 
finder Emilies værelse. Hun bliver glad for at få besøg, 
og er meget opsat på at vise mig sit nye hjem. Værelset 
er indrettet med ny flot grøn sofa, billeder på væggen, 
en stor seng og ”se så lige hvad der hænger her” griner 
Emilie ”mit eget fjernsyn”. Emilie viser stolt sit bade-
værelse ”det er kun mit, jeg deler det ikke med nogen, 
og i aften skal jeg i brusebad, du må gerne låne mit wc, 
hvis du vil”. Jeg lover at prøve de fine nye omgivelse 
inden jeg kører hjem igen.

Hils fra mig
Af Lisbet Schmitz

En regnfuld onsdag eftermiddag i maj kommer jeg til Odiliegården, og i det jeg par-
kerer bilen og ser mig omkring, går det op for mig, at det er ufattelig længe siden jeg 
har været her, og jeg glæder mig til at gense stedet og de nye beboere.
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Nu viser Emilie mig rundt i 
hele huset, hun ved hvor alle 
bor, Simon hilser og er glad 
for at se et kendt ansigt, dog 
har han ikke tid til at snakke, 
for der er et spændende pro-
gram på tv han skal se færdig. 
I stedet går vi op på første sal, 
her bor Rasmus, og han byder 
os inden for. ”Jeg har det stør-
ste og dyreste værelse, og jeg 
er rigtig glad for det. 

Mine forældre har hjulpet 
mig med at indrette det, og 
sofaen var på tilbud i Ilva”. 
Værelset er smagfuldt indret-
tet og Rasmus beder os tage 
plads. Han skruer ned for 
fjernsynet, og fortæller at han 
godt kan lide at se serier, lige 
nu er det ”jordemødrene” og 
”flyvende læger” han bedst 
kan lide. Vi taler om stort og 
småt, og Rasmus fortæller, 
at han stadig er kæreste med 
Randi, hun bor i ”Fjordhuset” det er langt væk, men de 
to unge er gode til at lave aftaler for, hvor og hvor-
når de skal mødes, og de overnatter ind i mellem hos 
hinanden. Rasmus tager værkstedsbussen hver morgen, 
han arbejder på gården, men måske vil han gerne have 
et nyt arbejde, ”jeg kan godt lide at være på gården, 
men jeg vil gerne finde ud af om der er andet arbejde 
jeg er god til”. Han fortæller, at han snart skal til KIK 
festival i Jylland, og vi kigger på programmet. Det ser 
rigtig spændende ud, med masser af kunst og kultur, 
og udflugter til mange seværdigheder. ”Jeg har meldt 
mig på kunst, og vi skal besøge et museum” Vi taler lidt 
om Aros, og hvad man kan opleve der. Der er ligeledes 
en udflugt til Kalø slotsruin og til fregatten Jylland i 
Ebeltoft. KIK festivalen er noget mange ser frem til og 
det med god grund, her er der mulighed for at knytte 
nye venskaber, udfolde sig kunstnerisk og få en masse 
spændende oplevelser sammen med ligesindede. 

Nu er klokken 18 og aftensmaden står på bordet. 
Henrik har dækket bord, og nu mødes alle i opholds-
stuen inde man sætter sig til bords. Samtalen går om 

forskellige praktiske ting, 
aftaler, arbejde og om Sjæl-
landsfestivalen. Henrik 
fortæller, at han har boet på 
”Odiliegården” i 30 år, og 
han er glad for de nye som 
er flyttet ind, de har det godt 
sammen og hjælper hinan-
den. 

Lars Bo kommer ind i 
opholdsstuen, han har hvilet 
sig på sit værelse da han har 
en dårlig tå. ”Jeg ved ikke 
lige hvad det er, men den er 
hævet og jeg kan ikke have 
sko på, men det går allerede 
meget bedre”. Da aftensma-
den er spist ved alle hvad de 
skal, og bordene er ryddet og 
maden pakket væk på et split 
sekund.

Henrik tilbyder at tage 
opvasken for Lars Bo ”du 
har dårlig tå, så jeg tager 
opvasken for dig i dag”. 

Et tilbud Lars Bo ikke kan sige nej til, og da han har 
smurt madpakke til næste dag, går vi sammen ind på 
hans værelse. Lars Bo fortæller, at han selv har valgt 
netop dette værelse, og at han er meget glad for de nye 
omgivelser. ”Min kæreste Louise bor i Clarahus, det er 
også her i Næstelsø, og jeg kan gå hen til hende, altså 
når jeg ikke har ondt i tåen. Jeg arbejder på værkstedet i 
Snesere og der laver jeg sådan lidt dit og dat”. Så taler vi 
om ferie og interesser, og Lars Bo fortæller, at han både 
skal til Samsø og Skagen i ferien dels sammen med sine 
forældre, men også sammen med kæresten og hendes 
familie. Lars Bo har altid været stor fan af Brøndby, og 
han nyder at komme til en god kamp, ”du kan bare 
kigge ind i mit skab, der har jeg både Brøndby bluser og 
halstørklæder, det har jeg på til kamp”. Vi taler lidt om 
fritidsinteresser, venner og fremtidsdrømme. Lars Bo 
fortæller, at han skriver mange af sine tanker ned i sin 
dagbog, men han tænker ikke så meget på fremtiden. 
”Men du kan bare hilse alle fra mig og sige, at jeg har 
det som blommen i et æg”.

Men du kan bare hilse alle fra mig og sige, at jeg har
det som blommen i et æg.”



I snart mange år har vi haft en byggegrund liggende her 
ude i Vidarslund og i endnu længere tid har vi haft en 
smuk stor have med en pragtfuld hasselallé. Vi har også 
i snart mange år talt om, at det nu kunne være dejligt 
og få bygget et nyt hus. 10 oktober 2016 rykkede så de 
første maskiner ind og i løbet af to dage blev hele den 
store have hugget til træflis. Og det skulle blive meget 
værre.

Heldigvis var vi forberedte på hvad der skulle ske og 
alle i Vidarslund var med på at vi skulle bygge et nyt 
hus og at huset skulle have et navn. Der kom mange 

gode forslag. Folkvang var et af dem, Frejas Hus var 
et andet. Der blev også foreslået Alberts Hus og Has-
selvænget.  Men det navn der faldt i de allerflestes smag 
var Sagahus. 

Derefter skulle vi beslutte hvem der skulle bo i 
Sagahus. Der var mange om buddet. Men da huset ville 
være det mest moderne og indrettet med de rigtige 
hjælpemidler, fandt vi det passende at det skulle være 
de ældre beboer i Breidablik der skulle spørges først og 
de sagde alle ja, næsten helt uden tøven. 

Desuden vil der  komme to beboere fra Ristolahaven 

Af Jens Påbøl Hegli

Sagahus
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der også glæder sig til at flytte ind.
Når nu alle fra Breidablik flytter til Sagahus, så 

kommer Breidablik  til at stå tomt. Det er der heldigvis 
også taget forbehold for. For når alle Breidablikkere er 
ude, flytter der ti unge mennesker ind fra Skolehjem-
met. Det bliver skønt med et nyt hus med unge men-
nesker.

Hvad der er tænkt på som et nyt hus kommer til at 
føles som to nye huse.

Hvor vi glæder os til september, hvor de første flyt-
ninger starter.



Min arbejdsplads

På gartneriet Vidarslund starter arbejdsdagen med et morgenmøde i 
den hyggelige frokoststue, hvor dagens forskellige gøremål planlægges.
    På bordet er der sat kaffe og the og frugt frem.
Dagens første punkt er gennemgang af kalenderen, med de forskellige 
ting der skal huskes og alle giver deres besyv med.
Denne morgen er der 16 medarbejdere rundt om bordet; på gartneriet er 
alle nemlig medarbejdere, nogle har bare større behov for hjælp end andre.
    Sjak og Ulla begynder at gennemgå de forskellige arbejds    op gaver, 
både i væksthusene og udendørs og i pakkeriet. Gartneriet har en stor 
kundekreds både i Marjatta fællesskabet og over hele Sjælland f.eks. 
kommer der en bil fra Solhjulet og afhenter 400 agurker.

Morgenmødet er ved at være slut, snakken har gået liv-
ligt, alle er klar til dagens opgaver og der har også været 
tid til at fortælle lidt hjemmefra.

Kaare, som er en ældre herre, der har arbejdet mange år 
på gartneriet, tager Marjattabladets udsendte med ned 
til de store kompostbunker, der er en vigtig del af gart-

neriet. Kaare fjerner lidt af halmdækket og skovler store 
skovlfulde velduftende kompost over i trillebøren. Det 
skal lægges på et bed med blomsterløg. Under arbejdet 
fortæller Kaare løst og fast om alt det, der er at gøre på 
et gartneri. Allermest, fortæller han, holder han af at 
det er så afvekslende, ligesom vejret.

Kaare Wahl NielsenSjak Boot
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Laura er i gang med at plukke mælkebøtteblomster, 
som skal tørres og bruges til fremstilling af præparater. 
På gartneriet er mælkebøtter meget mere end ukrudt. 
Bagefter skal Laura vande i væksthus nr.1, så tomaterne 
kan vokse og blive store.
Laura bor i Birken på Marjatta skolehjemmet, hun fortæl-
ler at hun har arbejdet på gartneriet i fire år både sommer 
og vinter. ”Nogle gange bliver jeg sur, men så bliver jeg 
glad igen, for jeg er glad for at arbejde med planter. Man 
skal ikke være pivet, for man er ude i al slags vejr.”
Louise er i gang i pakkeriet med at pakke gulerødder. 
”Jeg er 25 år og er lige flyttet til Clarahus i egen lejlig-
hed med bad og tekøkken, jeg er meget begejstret for 
mit arbejde, det er nærmest mit andet hjem. Det er 

dejligt at mærke sin krop, når man arbejder, engang 
imellem er jeg også på gården for at lære landbrug af 
Axel, der har jeg nogle gode venner; Kim og Henning.”

I butikken er Nadja i gang med at sætte varer på 
hylderne. ”Jeg er 26 år og bor i Kastanjen på Marjatta, 
men jeg skal snart flytte til Breidablik. Her på gartneriet 
laver jeg mange forskellige ting, f.eks. kører jeg kasser 
fra kølerummet. Det er det vigtigste arbejde jeg har. Jeg 
pakker til Solhjulet. Jeg er træt, når jeg kommer hjem, 
vi kan godt sige at det er hårdt arbejde, jeg fik lidt ondt 
i maven i starten, jeg blev lidt stresset inde i hovedet, 
men nu tager jeg en ting ad gangen. Når jeg har fødsels-
dag, har jeg kage med, som jeg deler ud. Her i butikken 

Laura Christophersen

Simone

Nicolai Lindquist Johannesen

Louise Borello
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sælger vi alt muligt; honningkager, brød, frugt, kaffe og 
the og krydderier.”

Nicolaj og Tommy er i gang med at luge ukrudt mellem 
planterne i væksthus nr. 2. Nicolaj fortæller at han bor 
i Kastanjen på Marjatta og er glad for at arbejde med 
gode grøntsager ”Vi laver mange forskellige ting, Sjak 
er flink”. Tommy forsætter: ”Det er utroligt skønt at 
arbejde her i drivhuset, jeg elsker at arbejde i gartneriet 
både sommer og vinter, jeg er glad for det hele, jeg går 
og holder øje med det hele. Jeg bor i Breidablik.

Mia bor på Marjatta i Kastanjen. Hun er 28 år og kører 
med bus til arbejde på gartneriet: ”Det er ikke hårdt 
arbejde, jeg er glad for det. Jeg kan bedst lide at arbejde 
med tomaterne, jeg er med til at høste dem, når de er 
røde. Så skal de plukkes og køres på trillebør. Om aftenen 
slapper jeg af.”

Sara kører en lille vogn op langs rækkerne med tomat-

planter, hun er i gang med at sprede gødning, det er 
små lucernepiller. ”Jeg er 24 år og bor i Skovbrynet, 
det er fint nok at arbejde med alt muligt forskelligt, jeg 
arbejder også med meloner. Hvis der er noget jeg er ked 
af, så siger jeg det bare. Jeg kører i bus på arbejde.”

Alex og Buster på 25 og 20 år udfører et meget kom-
pliceret stykke arbejde på tomatplanterne; med en lille 
kniv skraber de under stænglerne, hvilket på sigt vil 
styrke planterne. ”Jeg er glad for at være sammen med 
mine venner på arbejde” siger Alex. ”Ja, vi har madpak-
ker med, som vi selv har smurt” supplerer Buster.

Simone er væksthusgartner elev og bliver færdig med 
uddannelsen til november. Hun er i forvejen uddannet 
dyrepasser med speciale i heste. ”Der er ikke to dage 
her, der er ens, der sker hele tiden noget nyt. Jeg har 
lært rigtig meget på den tid, jeg har arbejdet her. Af 
brugerne lærer jeg det der med, at man godt kan tage 
det roligt, selvom man har travlt, og at det kan være 

Mia Hansen
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sjovt at arbejde.”
Jette arbejder tre dage om ugen på gartneriet. Hun er 
oprindeligt uddannet på Landbohøjskolen, men har 
også arbejdet mange år som skolelærer. ”Det er ca. to et 
halvt år siden jeg startede på gartneriet og jeg er rigtig 
glad for det. Det er utroligt givende, at arbejde både 
med planter og mennesker.”

Det er blevet middagstid og tid til at finde madpakkerne 
frem i frokoststuen. Det giver god appetit med al den 
friske luft.

Sjak og hans nære medarbejder Ulla, som begge har 

arbejdet på gartneriet i mange år, har lige haft tid til at 
tage imod bestillinger på det lille kontor ved siden af 
butikken. ”Det administrtive skal også passes” siger Ulla 
med et smil.

Det er blevet tid at sige farvel for denne gang

Marjattabladets udsendte har oplevet en arbejdsplads 
med en utrolig god stemning. Som Sjak allerede sagde 
til morgenmødet; ”Når der arbejdes professionelt i fæl-
lesskab, trækker det den enkelte op på et højere plan”.

Buster Agger og Alex Jensen

Stig Nielsen
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Dagene er lange og lyse, naturen udfolder sig på smuk-
keste vis, og vi kan alle se frem til en lang og dejlig 
sommerferie. På Marjatta har vi altid fejret Sankt Hans, 
vi mødes til fælles spisning, bål, skuespil og sang. Ofte 
er det hele Fællesskabet der fejrer sammen, og andre 
gange fejres det i mindre rammer på de enkle bosteder. 
Vi nyder fællesskabet og den gode stemning, men ofte 
giver vi os ikke tid til at betragte de motiver og tradi-
tioner der ligger bag denne årstidsfest, og det vil denne 
lille artikel forsøge at sætte fokus på.

I gamle dage mente man, at naturens hemmeligheds-
fulde kræfter var særlig virksomme ved midsommertid. 
Ifølge gammel folketro rummede urter, luft og vand 
maksimal styrke på netop Sankt Hans aften, og derfor 
var der ekstra stort håb om helbredelse for syge og 
svage. Man besøgte derfor også de forskellige hellige 
kilder rundt omkring i landet, i håb om at det helbre-
dende vand ville bringe mirakler. Samlede en ung pige 
i total tavshed ni forskellige blomster Sankt Hans aften 
og lagde dem under sin pude, så ville hun i sin drøm 
se sin tilkomne, men kun hvis hun kunne forholde sig 
tavs til næste morgen. Samlede man bregne frø denne 
nat og lagde dem i træskoene, så ville man blive i stand 
til at kunne se skjulte skatte gemt i jorden.  Mange læ-
geurter blev samlet denne nat, og den dug der var faldet 
i løbet af natten blev ligeledes indsamlet og hældt på 
flaske, for de magiske kræfter var ekstra virksomme. Vej-

ret varslede om mangt og meget, og gøgen skulle helst 
ikke kukke efter Sankt Hans, for det varslede ikke noget 
godt.

Det var dog ikke kun naturens kræfter, som var virk-
somme Sankt Hansaften, det var de overnaturlige kræf-
ter også, og det onde var på spil denne aften. Denne nat 
var ikke mindst heksene særlig aktive, og man måtte på 
alle måder sørge for at undgå deres ødelæggende virke. 
For at sikre hus, dyr og afgrøder, kunne man b.la. stikke 
rønnebær grene i døre og vinduer, og man stak særlige 
pinde ned i alle markhjørner, så heksene ikke kunne 
ødelægge afgrøderne når de fløj over sognet. 

Ifølge folketroen kunne heksene vælge om de ville flyve 
mod syd eller nord. Mod syd samledes heksene på Bloks-
bjerg i Harzen og mod nord samledes de ved vulkanen 
Hekla i Island.  Man var overbevist om, at selveste hel-
vede fandtes dybt ned i vulkanen, og man kunne ofte 
på lang afstand høre hvorledes de fordømte jamrede og 
klagede i dybet. Fanden selv og Fandens Oldemor havde 
den evne, at de kunne være til stede både på Bloksbjerg 
og ved Hekla på samme tid, og de stod i spidsen for den 
store heksefest. De ankomne hekse havde gaver med, og 
nu blev der festet hele natten. Når festen var forbi, så til-
delte fanden hver heks et sogn, og her fik de til opgave 
at hærge og bestyre på bedste hekse vis. 
Det lyder jo ganske fantasifuldt, og selv i dag place-

Hver by har sin heks…..
Af Lisbet Schmitz

Når flammerne fra Sankt Hans bålet stiger mod himlen og vi sammen synger Holger 
Drachmanns midsommervise, så fejrer vi en gammel folkelig fest, men også en fest 
med dybe rødder i den kristne tro. 
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res der ofte en heks på toppen af bålet, og mange bål 
antændes under jubel og sang. Enkelte vil uvilkårligt 
tænke på de store hekseforfølgelser, hvor der blev tortu-
reret og brændt ulykkelige og ganske uskyldige kvinder 
på bålet. 

At vi brænder heksen af på bålet, kan også ses som 
et billede på, at vi skiller os af med det onde, men 
samtidig kan vi også tage afstand til hekseafbrænding 
og hekseforfølgelse, vi brænder det væk. Mange af 
disse motiver kan man finde i teksten til Drachmanns 
”Midsommervise”, her tales b.la.  om at holde hekse 
og trolde fra livet med glædesblus, at vi vil fred her til 
lands og at ufredens ånd ingen plads skal få.  

Sankt Hans er det danske helgen navn for Johannes Dø-
beren, han var fætter til Jesus og netop født 6 måneder 
inden Jesus den 24. juni.

Johannes var søn af Elisabeth og Zakarias, de var begge 
oppe i årene. Zakarias var præst, og en dag fik han 
besøg af en engel, der fortæller ham, at Elisabeth skulle 
blive gravid og senere føde en helt særlig søn Johannes. 
Englen fortæller videre, at denne søn skal blive til stor 
glæde og fryd, og at han skal gå forrest og vise vejen for 
det jødiske folk. Men Zakarias har svært ved at tro sand-
heden i englens ord, og han bliver derfor gjort stum, 
indtil Johannes bliver født. 

Da Zakarias vender hjem igen er Elisabeth nu med 
barn. Af taknemmelighed og frygt lader hun sig nu 
ikke se blandt mennesker i 5 måneder, og da hun er i 
den 6 måned, sker der det vi alle kender fra julespillet, 
nu viser englen Gabriel sig for Jomfru Maria. Gabriel 
forkynder for Maria, at hun skal undfange og føde en 
søn. Maria betvivler dette, men englen siger ”Og se 

Elisabeth din Frænke (slægtning) har undfanget en søn 
i sin alderdom………”
Da Elisabeth føder sin søn mente mange, at han skulle 
opkaldes efter sin far Zakarias, da dette var skik og brug, 
men Elisabeth står fast og siger ”Nej, hans navn skal 
være Johannes”. Zakarias skriver ligeledes navnet Jo-
hannes på en tavle, og i samme øjeblik får den stumme 
mand atter sin tale, og nu kunne alle se, at barnet måtte 
være et ganske særligt barn. Johannes var forberedt på 
at skulle være profet. I bibelen beskrives han som den 
der voksede op i ørkenen, han gik klædt i kameluld og 
levede af græshopper og honning.  Han prædikede og 
kunne samle store folkeskarer omkring sig. Han talte 
om syndernes forladelse, og han tordnede mod hykleri 
og forkert opførsel uden hensyn til, hvem det måtte gå 
ud over.

Hans rolle var at forberede folket på at Messias skulle 
komme, han var den der gik foran, og han sagde ”Han 
skal blive større, jeg skal blive mindre” 

Johannes døber Jesus i Jordan floden, og Johannes 
bliver senere fængslet af kongen og senere halshugget, 
og kongens datter Salome overtales af sin mor til at få 
Johannes Døberens hoved på et fad. En voldsom død, 
men Johannes var på mange måder også en voldsom 
person. Han tog ikke hensyn, han var ikke bange og 
han ruskede på mange måder op i folket og ville at de 
skulle tage stilling, og han var ikke bange for at være 
den der viste vejen, og han var bevidst om denne rolle. 

Vi kan nyde Sankt Hans aften, glædes over de lyse 
nætter og samværet med hinanden. Sankt Hans aften 
er også lysets fest, naturen lyser, bålet lyser i mørket og 
den gamle folketro smelter sammen med den kirkelige 
fremstilling.
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Marjattas medarbej-
dere deltager sammen 
med Region Sjællands 
øvrige 13 socialpæda-
gogiske institutioner i 
en arbejdsgruppe om 
velfærdsteknologi. 
Her arbejdes bl.a. med 
hvordan sociale medier 
anvendes bedst og me-
ningsfyldt i en pæda-
gogisk sammenhæng, 
f.eks. brug af iPaden til 
at støtte og hjælpe den 
enkelte i at kommuni-
kere med det formål at 

øge selvstændighed og forenkle hverdagen. 
Marjattas Uddannelsescenter har i flere omgange 

afholdt IT kurser for beboere med stor succes. Der er 
trådløst netværk på Marjatta og mange elever/beboere 
har iPad og smartphone.

I en tid, hvor det er det ”normale” at være online 
og digitale værktøjer anvendes til indlæring, presser 
de sociale medier sig på, mange gange på bekostning 
af samvær, udendørsaktiviteter og kunstnerisk-kreativ 
indlæring. Mange anser de digitale medier som et 
uundværligt redskab og som en universel løsning på 
alle nutidens og fremtidens udfordringer.

Jeg er enkelte gange blevet konfronteret med kritik-
ken om, at Marjatta og Rudolf Steiner pædagogikken 
ikke holder trit med tiden og er gammeldags når det 
gælder brugen af iPad og computer. Nej, det er vi ikke 
– tværtimod. Men på Marjatta har vi nogle pædagogi-
ske værdier og holdninger, som forholder sig kritisk til 
velfærdsteknologi og sociale medier.

På Marjatta er vi varsomme med brugen af velfærds-
teknologi. At være varsom er ikke det samme som 
at være fanget i fortiden og være teknikfjendtlig. Jeg 
mener, at vi har et ansvar for og en opgave i at for-
holde os åbne, men også kritiske og varsomme over for 
velfærdsteknologien. Med velfærdsteknologi menes her 
alt fra TV-skærm, iPad, iPhone og computer og hvad der 

fremover må komme af nye teknologier. 
Marjatta har en stor viden og mange års erfaring med 

en pædagogisk og socialterapeutisk praksis. Vi stiller 
os kritiske og undersøgende i forhold til den hurtigt 
voksende brug af IT, og mener, at Marjatta med Rudolf 
Steiner pædagogikken, det helhedsorienterede men-
neskesyn og det kunstneriske og kreative som omdrej-
ningspunkt vil blive mere og mere efterspurgt. 

Flere hjerneforskere, psykologer og andre fagfolk 
advarer om at tidens overdrevne brug af sociale medier 
fører til stress, ensomhed, tab af sociale kompetencer, 
opmærksomhedsforstyrrelser og andre sundhedsmæs-
sige skader. 

Myndighedernes brug af ordet velfærdsteknologi forud-
sætter i sig selv, at de sociale medier skaber velfærd. 

Dette skal udfordres ved at tage kritisk stilling til 
velværdsteknologi!

Motorisk baseret læring

Dette udfordres b.la. ved, at vi på Marjatta fortsat ar-
bejder  med at udvikle vores egen pædagogiske forstå-
else og metoder. Som et enkelt eksempel skal her kort 
beskrives motorisk baseret læring i forhold til IT støttet 
læring.

Rudolf Steiner taler i sine pædagogiske foredrag om 
sammenhæng mellem den intellektuelle udvikling og 
udviklingen af motoriske færdigheder. Flere videnskabe-
lige undersøgelser i nyere tid, bekræfter Steiners udsagn 
om, at motorisk baseret indlæring påvirker barnets hjer-
neudvikling. Til dem som ønsker at fordybe sig i emnet, 
anbefaler jeg bogen af hjerneforskeren Manfred Spitzer, 
”Digital Demens – Alt om hvordan digitale medier vir-
ker på deg og barna dine, Pantagruel (norsk) 2014.

F.eks. leverer Manfred Spitzer videnskabelige beviser 
på, at barnets læring forberedes ved at barnet er i umid-
delbar kontakt med den fysiske verden og opmærk-
somheden ikke reduceres til at fokusere på en skærm. 
Retskrivning med blyant- papir og tegning af bogstaver-
ne som det gøres i skolen på Marjatta får hermed en ny 
aktualitet. Ligeledes er konkret inddragelse af kroppen i 
tælle og regne indlæring samt brugen af fingrene af stor 

Velfærdsteknologi og den digitale udfordring
Af Bernhard Schmitz

Velfærdsteknologi, herunder de sociale medier er allestedsnærværende og påvirker vores 
dagligdag – også på Marjatta.
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betydning. Her øges kropsbevidstheden og tal, bogsta-
ver og former bliver en del af barnet frem for reduceret 
stillesiddende bevægelser foran en skærm. Sociale kom-
petencer styrkes, sanserne vækkes og lysten til at gribe 
egen krop og være deltagende vokser.  iPaden reducerer 
barnets bevægelse til et minimum og bidrager ikke til 
stimulering af bevægelse og den dertil hørende hjerne-
udvikling. 

Mediemyndighed

I forbindelse med velfærdsteknologi tales der primært 
om udvikling af mediekompetencer. I drøftelserne med 
tilsynet oplever jeg en ensidig fokusering på mediekom-
petencer, hvor barnets anvendelse og læring af IT-tek-
nologien står i centrum. Dette er uden tvivl en opgave, 
men en større og mere væsentlig pædagogisk opgave 
er, at kunne håndtere de sociale medier således, at de 
ikke tager magten fra os og specielt fra de børn, unge og 
voksne, som Marjatta drager omsorg for.

Den tyske børnelæge Till Reckert formulerede i 
et avisinterview (Info 3, Anthroposophie im Dialog, 
november 2016) om IT-teknologi og pædagogik, at 
enhver form for teknologi udfordrer og samtidig frigør 
mennesket. Maskiner befrier os fra hårdt fysik arbejde. 
F.eks. gør bilen det muligt, at vi kan bevæge os hurtigt 
fra punkt A til B. Det samme med IT- teknologi, der er 
som en slags tænkemaskine overskuer og håndterer en, 
for mennesket, uoverskuelig mængde af information. 
Men hvis vi ikke motionerer både fysisk og mentalt, 
men ukritisk lader os transportere, idet vi lader IPad 
og computer tænke for os, så mister vi ikke kun fysisk, 
men også mental styrke. 

Vi skal kunne styre de sociale medier og ikke omvendt. 
Der er behov for motoriske udfordringer, vi skal lære 
at bruge kroppen, specielt i barndommen. Sker dette 
ikke kan vi ikke komme til en selvstændig sund tænk-
ning.  Reckert argumenterer for en kritisk omgang med 
de sociale medier, som en nødvendighed for at udvikle 
en mediemyndighed, hvor mennesket er i centrum, i 
stedet for at IT-teknologien spinder mennesket ind i et 
afhængighedsforhold. Reckert kræver en pædagogik, 
der udvikler større mediemyndighed. 

Som pædagoger skal vi være parate og fagligt påklæd-
te til at hjælpe og støtte eleverne og beboerne hen til 
øget mediemyndighed og selvbestemmelse. Dette gøres 
også på områder som motion og sund kost.  Lader vi stå 
til, kan ukritisk brug af de sociale medier i værste fald 
føre til ensomhed og dårligt helbred. Mediekompetence 
må suppleres med mediemyndighed som et vigtigt 
pædagogisk mål.

For at kunne tilbyde den nødvendige og individuelt 
rigtige støtte til hver enkel bruger, arbejder Marjattas 
netværksgruppe for velfærdsteknologi med emnet. Her 
er vi i gang med, at implementere et screeningsværktøj 
i form af en interviewsamtale med den enkelte elev/be-
boer og efterfølgende pædagogisk refleksion. Formålet 
med screeningen er både at kunne udvikle IT kom-
petencer, men i særlig grad også at kunne styrke den 
enkeltes myndige omgang med de sociale medier.

Hvis velfærdsteknologi skal skabe velfærd, må det i 
høj grad være vores opgave at udfordre omgangen  med 
velfærdsteknologien og stille åbne spørgsmål. 
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I 2013 fik jeg mulighed for som medarbejder, at komme 
med til Allkunst festival på Sundvollen i Norge. Det 
var en meget overvældende oplevelse: Så sprængfyldt 
med livsglæde og kæmpe fællesskabsfølelse. Det føltes 
for mig som om, at de mange hundrede mennesker, vi 
var, smeltede sammen til ét stort kærlighedsvæsen. Da 
vi skulle rejse derfra, følte jeg mig som et lille barn, der 
ikke ville hjem. Jeg ville gerne fortsætte med at befinde 
mig i denne boble af unik samhørighed på kryds af 
nationer og menneskelige udfordringer i livet - jeg var 
decideret ”høj” på gode oplevelser! Jeg talte ikke om 
andet til alt og alle i et langt stykke tid derefter. Det 
havde gjort så kæmpe stort et indtryk på mig – men 
sådan er det jo, når man bliver forelsket! Derfor var jeg 
også meget taknemmelig over, at jeg fik muligheden for 
at deltage som medarbejderambassadør til det, der kom 
til at hedde KIK festivalen (Kunst, idræt Kultur) 2015 

her i Danmark. 
Møderne op til KIK festival i Danmark 2015

Forud for KIK festivalen i Danmark i 2015 var både 
beboere og medarbejderambassadører fra Danmark og 
andre lande i Norden samlet over 3 inspirationsmøder. 
Første møde havde vi på Marjatta, hvor vi skulle finde 
på, hvad der skulle foregå på festivalen. Her var alle så 
fulde af ideer og ønsker, at vi nok kunne lave mindst 
10 festivaler! Indimellem møderne med brainstorming 
og planlægning var der fysisk aktivitet i form af Botmer 
gymnastik og eurytmi samt ikke mindst gode pau-
ser – hyggetid til at lære hinanden at kende; dette gav 
den perfekte balance i ind- og udånding, så alle kunne 
deltage og føle sig hjemme og ikke segne om af oversti-
mulering. 

De følgende to møder foregik på samme måde, 
men vi måtte skære meget fra og blive mere konkrete, 
lige ind til det færdige program var lagt for KIK 2015. 
Det andet møde foregik på selve Fuglsø centret, hvor 
festivalen skulle afholdes, så vi med egne øjne kunne 
se, hvordan rammerne var, og hvad der reelt kunne 
lade sig gøre. Her fik vi også en rigtig god overraskelse: 
En koncert med Sebastian oven i hatten! Vi havde to 
overnatninger; det at sove et sted sammen og være 
sammen over et par dage i fuldkommen tæt nærvær, er 
som substral for at venskaber på kryds af nationer og 
bosteder kan blomstre op. Det sidste møde boede vi på 
Gjerrild vandrehjem i et par dage – et super hyggeligt 
sted med lækker økologisk mad – alle var vildt impo-
nerede! Hertha sørgede for, at et skønt band kom ud og 
underholdte os, samt besøg af beboere fra omkringlig-
gende bosteder, som samarbejder med Hertha. Så der 
blev gået til ”makronerne og træbenene blev i den grad 
svunget” så sveden sprang, og der blev skrålet med på 
den gode musik. På den måde voksede og voksede ven-
skabet iblandt ambassadørerne og blev til en meget tryg 
lille KIK familie. 

KIK festival 2015 i H. C. Andersens univers!

Til slut kulminerede det hele med KIK festivalen 2015 
i H. C. Andersens univers, med en fantastisk åbning af 

KIK festival – stærkt vanedannende!
Et tilbageblik – min første festival oplevelse i Norge 2013

Af Anja Kær
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festivalen: Opførelse af Fyrtøjet af Hertha og Tonsbjerg-
gård. De efterfølgende dage fortsatte vi i H. C. Ander-
sens fodspor med endnu mere skuespil, Storytelling og 
diverse workshops som fulgte Klodshans, Svinedrengen 
og Den grimme ælling. Her var også foredrag blandt an-
det af en af vores ambassadører, Michele, som fortalte 
om hendes liv med fodbold, og om at hun var en af 
dem, som var udvalgt til at komme til de Paralympiske 
Lege i Los Angeles 2015. Det var noget af en grænse, 
hun skulle bryde, men stoltheden over at klare det var 
tydelig og lyste i hele hendes ansigt og kropssprog. 

Det var den første KIK festival i Danmark, hvor vi 
straks derefter satte forberedelserne i gang til næste 
festival. Nu havde vi en masse erfaringer, vi kunne tage 
med os. Hvad fungerede knapt så godt? Og hvad nyt 
kunne der komme til? En ting var sikkert: H. C. Ander-
sens univers skulle vi fortsætte med!

En festival, der skaber venskaber

Jeg har den store glæde, at jeg igen i år er med til alle 
forberedelserne. Her ser jeg alt det gode, der spirer 
frem, hver gang vi afholder inspirationsmøder. Hvor 
venskaber opstår på kryds og tværs mellem beboere og 
medarbejdere, som smelter sammen til en stor lykkelig 
familie. En familie hvor kreativitet, nærvær, empati, 

ideer, mod og lyst til udfoldelse bare vokser og vokser. 
Det er for mig både meningsfyldt, livsbekræftende og 
en utrolig rørende medmenneskelig oplevelse at få lov 
at følge.

At få lov til at se, hvordan én, der før ikke turde sige 
noget i en stor rundkreds og som helst skulle følges 
med en medarbejder det meste af tiden, nu tør mere og 
mere. Som nu både tør være med i skuespil og give den 
gas og gå sine egne veje. – Han er nået dertil, hvor han 
nu kan sidde i den store kreds og højt tør fortælle, hvor 
meget venskaberne, han har fået her, betyder for ham. 
Og at man bare skal tro på sig selv! At de venskaber, der 
opstod under forberedelserne til KIK 2015, udvikler sig 
og fastholdes, og hvordan de spreder sig og tager godt 
imod de nyankomne, at her er der plads og hjerterum 
til alle. Hvordan nogle også mødes privat ud over Inspi-
rations- og dramamøderne.

 
Snedronningen på KIK festival 2017

Februar 2016 havde vi det første inspirationsmøde og 
fik en god nyhed: Vi ville få mulighed for at opføre 
Snedronningen som skuespil med Paul Klarskov som 
instruktør. Paul tryllebandt alle med hans fortælling om 
Snedronningen og fortalte siden hen om, hvordan han 
havde tænkt sig, det skulle gøres – også af mere teknisk 
karakter. Der var stor begejstring blandt alle til mødet! 
Også en anden god nyhed så dagens lys: Jette Rymer 
skulle samarbejde med Paul omkring musikken til Sne-
dronningen, så igen i år skal vi alle fyldes med smuk og 
eventyrlig musik.

Imellem vores inspirationsmøder og dramamøder 
har de forskellige bosteder gjort forskellige tiltag for at 
Snedronningen og musikken har fået plads til at vokse 
og leve i beboerne. Nogle steder bliver der arbejdet med 
Snedronningen igennem sprogformning, mange har 
malet og læst eventyret om Snedronningen. Stine Maria 
Thorrud fra Hertha har lavet den smukkeste Snedron-
ning i slørmaling, som nu pryder de plakater, der er 
sendt ud om festivalen. Louise Hansen fra Gyldenkam 
Marjatta har skrevet et smukt digt om Snedronningen, 
som vidner om en stor passion for lyrik.

Og så er der alle de gamle sange fra KIK 2015 af Jette 
Rymer og Torben Olesen, som rigtig mange også har 
sunget og nogle endda spillet fløjte til. Andre har lavet 
små dramaøvelser ud fra musikken til glæde og mor-
skab for hinanden. De gamle sange fra sidste festival 
bringer så megen glæde og gode minder frem i hver 
enkelt, og nu skal vi ganske snart i gang med at lære 
nye sange, som Jette Rymer og Paul Klarskov har tryllet 
frem til os. Men også de mange gode samtaler omkring 
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festivalen har fyldt rundt omkring på de forskellige 
bosteder. Samtaler om alt det, de havde oplevet, og 
deres forventninger og glæde over at vide, at endnu en 
festival er på vej. 

Fra marts og frem til juni arbejdes der på Marjatta 
med nogle af fortællingerne fra Snedronningen, der er 
blevet vores opgave at opføre på KIK festivalen 2017. 
Her er det skønt at se de enkelte udfolde sig, at se hvor-
dan den, der måske plejer at buldre frem, også formår 
at holde sig selv lidt tilbage og give plads eller ligefrem 
virke afventende. Det er så sundt og udviklende at 
rykke på sine grænser og derved turde mere, når man 
ser sig i selv i noget helt nyt. At se hvor forventnings-
fulde alle er, for hvilken rolle får jeg mon? Eller smerte-
ligt erfarer, at man ikke fik den hovedrolle, man så sig 
selv så klart i og så alligevel finde glæden og stoltheden 
tilbage, over den rolle, man så skal udfylde. Det er også 
dejligt at se glæden lyse frem i den enkelte over, at en 
anden gør det godt som skuespiller med efterfølgende 
ros og kram til uddeling. Hvor spændende det bliver at 
skulle vise sin del for et stort publikum - tilmed nogle 
fra andre lande, hvor nogle endda måske bliver nye 
venner? Alt dette oplever jeg fra gang til gang, så jeg er 
ikke i tvivl om, at det bliver en kæmpe forløsning og 
frydefuld oplevelse for alle, der deltager i opførelsen af 
Snedronningen, selv om det ind imellem kræver blod, 
sved og tårer undervejs.

Der er syv fortællinger i Snedronningen, og de scener 
er blevet delt ud til de forskellige nordiske lande som 
deltager i festivalen, og som så hver især arbejder med 
deres fortælling og derudfra laver deres skuespils del. 
Når vi så mødes i Jylland til sommer på festivalen, skal 
skuespillere og instruktører fra de forskellige steder 
ledes af Paul Klarskov, hvor han så finpudser, tilpasser 
og fletter de forskellige stykker sammen til en smuk 
helhed i form af hele eventyret Snedronningen. Sne-
dronningen vil blive opført fredag d. 30 juni 2017 som 
den store afslutning på en skøn uge med alle de gamle 
venner og de nye venner.

Interview med nogle af ambassadørerne:

Michele Forman bor i Kalund-
borg i egen lejlighed. Hun modta-
ger hjælp af to hjemmevejledere 
to-tre gange ugentligt af et par 
timers varighed.

”Første gang jeg var med, var det 
med CFU Kalundborg i 2011. Men 
det var først i 2013, jeg føler, jeg 
begyndte at knytte bånd til forskel-

lige menneske, jeg mødte igennem festivalen. Carsten, som 
jeg kender fra Kragebjerg- pionergruppen, opfordrede mig 
til, at jeg skulle melde mig som ambassadør, når der skulle 
planlægges festival i Danmark. Jeg kan mærke, at jeg har 
udviklet mig igennem tiden, det fortæller andre mig også. 
Jeg kan have det svært med at være sammen med mange 
mennesker på en gang, især hvis de kommer for tæt på, det 
er også rigtig svært for mig at sidde stille og koncentrere mig 
i længere tid, da jeg har krudt i rumpen – Ha ha! Det er også 
svært for mig at vælge, når nogle spørger mig, om jeg vil det 
ene eller det andet, eller gå op alene og tage mad fra tag-
selv-bordet, så er det rart, hvis jeg kan følges med én, jeg er 
tryg ved. Det er også svært, når vi sidder i den store kreds og 
skal præsenterer os selv - det kan jeg ikke – det er mega flovt. 

På KIK 2015 overvandt jeg min usikkerhed med Carsten 
og min landstræners hjælp, så jeg kunne fortælle om, hvor 
vigtigt fodbold er for mig, og hvad det giver mig. Jeg fortalte, 
at jeg var udvalgt til fodboldlandsholdet, til at deltage ved 
de Paralympiske lege i Los Angeles. Her fik vi bronze, og jeg 
har medaljen hængende derhjemme. Det var en rigtig god 
tur og en god oplevelse for mig. I 2015 stod jeg sammen med 
en medarbejder for fodboldworkshoppen og var den skrappe 
træner – Ha ha! Men i år skal jeg IKKE holde foredrag, kun 
fodboldworkshop og til turneringen gider jeg ikke være dom-
mer denne gang – jeg vil selv spille med! Fodbold er noget af 
det, jeg er god til, og så tekniske ting som iPhones, computer 
og biler. Jeg har også en god stedsans og har selv kørekort - 
det er jeg stolt af og det giver mig frihed, når jeg kan låne en 
bil. Jeg er også glad for at synge, og andre siger, jeg synger 
ret godt - jeg vil helst synge sammen med nogle andre – men 
har også prøvet at synge bare et par stykker for nogle andre 
- det er mega pinligt! Jeg kan også rigtig godt lide at hjælpe 
andre, når noget er svært for dem. På sidste KIK festival fik 
jeg en god ven i Preben Schwartz fra Mariahaven Marjatta 
som havde problemer med at gå på trapperne, jeg glæder 
mig til at se ham igen – han var rigtig sød!

At være ambassadør og mødes med alle de venner jeg har 
fået igennem KIK betyder rigtig meget for mig! Jeg har også 
fået nogle rigtig nære venner, som jeg har tillid til igennem 
KIK. Dem kan jeg fortælle alt og skrive eller ringe sammen 
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med, når jeg har det svært eller bare savner at have en at 
hyggesnakke med. Dem mødes jeg også med ud over mø-
derne ved KIK. Der er der et særligt bånd.

Andreas Bo Jacobsen bor på bostedet Pile Allé
Det er igennem Kragebjerg, at jeg 
kom til at være med til Allkunst/
KIK og var også engang med til 
at spille Per Gynt, da det var i 
Norge. I år skal jeg spille med i 
Snedronningen – det bliver for 
sejt! Jeg har ligesom Michele 

svært ved at sidde stille i lang tid og koncentrer mig - al den 
information! - Det er sgu for meget nogle gange! Jeg har brug 
for at få rørt min krop. Jeg går ofte lange ture med min ven, 
Bent, fra mit bofællesskab, og vil også gerne gå ture i den 
smukke natur ved Fuglsøcentret i år – det skal vi nok også få 
tid til. Jeg har også rigtig svært ved at tie stille og ikke bare 
snakke løs i øst og vest, men jeg synes selv, at jeg er blevet 
meget bedre også til at lytte og give plads til andre. Det, jeg 
selv føler, jeg er rigtig god til, er, at være social og snakke 
med alle og sørge for at ingen bliver holdt uden for. Og så 
er jeg næsten altid i godt humør og møder andre med smil 
på læben – i hvert fald når vi mødes på KIK møderne. Men 
selvfølgelig kan jeg også have en lortedag, hvor jeg bare er 
i dårligt humør og det hele virker surt - jeg hader fx det grå 
sjap om vinteren med forurening og møg i, det ser sgu ikke 
særlig godt ud! Det hjælper ikke på humøret i hvert fald! Jeg 
elsker at synge og spille musik, jeg har faktisk selv skrevet 
nogle sange, som jeg er ret stolt over. Hos mig kommer melo-
dierne altid først, så er det lidt sværere med teksten - andre 
har det lige omvendt, - men altså ikke lige mig! Jeg elsker at 
spille klaver og er nu også begyndt at spille guitar - det er 
rigtig fedt! Så kan jeg også godt lide at danse og spille fod-
bold. Ja! Jeg er altså FCK fan, det må jeg nok indrømme. 

Det betyder meget for mig at være ambassadør og alle 
de venner, jeg har fået igennem KIK. Jeg nyder alle de nye 
oplevelser, jeg får her – og få rykket på nogle grænser er sgu 
egentlig også meget fedt. Det gør mig faktisk også rigtig glad, 
når jeg mærker, jeg er vellidt og genkendt. Men det bedste 
er fællesskabet og de helt stærke venskaber, jeg også har 
fået igennem KIK. Oplevelserne i naturen skal vi heller ikke 
glemme, der er jo virkelig smukt ved Fuglsøcentret! Arrgh 
det allerbedste er nok al den sjov og ballade jeg har med alle 
vennerne. Jeg er glad i lang tid efter, når jeg har været til 
møderne og tænker på alle de oplevelser, jeg har haft. Det er 
sgu altid lidt sørgeligt når man tager derfra, så kan jeg sgu 
godt fælde en lille tåre, må jeg nok indrømme.”

Jesper Bengtsson, Sofiegården, 
Clarahus

”Jeg har været med til Allkunst i 
Norge engang - hmm, kan ikke huske 
hvornår... og så var der KIK 2015! 
Ser du, her kommer der mennesker 
fra mange forskellige lande, som 

taler mange forskellige sprog. Jeg kan bedst snakke dansk 
og engelsk med dem - det er ikke noget problem! Jeg er også 
ambassadør for KIK 2017, hvor jeg sammen med nogle 
andre skal med over dagen før for at gøre klar, så der er rigtig 
perfekt for hele fællesskabet. Når man har øvet skuespil hele 
dagen, som vi gjorde i går (d. 31/3) bliver man ret træt! Men 
det er sjovt, og man skal være stærk og tro på det. Jeg er stolt 
af mig selv, jeg synes jeg klarer mig godt. Jeg har også kom-
met med ideer til festivalen: Jeg synes, der skal være meget 
mere musik og dans - ikke kun folkedans! Jeg har også fået 
nogle rigtig gode venner - både fra Jylland og andre steder. 
Andreas sov jeg sammen med på Bredeshave sidste gang- ih-
hhh!- det var sjovt - det skal ikke være så kedeligt. Michele, 
den skrappe dommer - nej det må jeg ikke sige! [Sidder og 
smiler gavtyvagtigt] Og så er der Ditte og Oliver fra Her-
tha - dem kunne jeg godt tænke mig at besøge! Jeg vil rigtig 
gerne se Hertha, der har jeg aldrig været. Jeg skal også spille 
med i det fantastiske skuespil, som Paul har lavet – meget 
perfekt – den bedste instruktør man kan forestille sig. Og vi 
skal heller ikke glemme Jette Rymer som har lavet musikken, 
den smukke musik, som vi SKAL øve os på - ellers går det 
ikke! Det betyder meget for mig og så tænker jeg på dem alle 
sammen, inden jeg går i seng, jeg er meget glad!

”Det frugtbare samvær
findes der,
hvor hele gruppen spejles
i det enkelte menneskes sjæl -
og hvor den enkeltes
gode egenskaber
lever i hele gruppen.”
Rudolf Steiner.

Det er dét, jeg bliver ved med at opleve i forbindelse 
med en KIK festival og gør den så stærkt vanedan-
nende!!
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Den lille Kay forføres af Snedronningen med et kys af 
is og ender i hendes slot på nordpolen med ”vægge af 
fygende sne og døre af skærende vinde”. Her sidder han 
alene midt i en tilfrossen sø. Snedronningen har sagt, 
at hvis han kan lægge isstykkerne, så de danner ordet 
”Evigheden”, så skal han få sin frihed og et par røde 
skøjter. Men Kay sidder blåfrossen midt i krystallerne og 
kan ikke.

Kays veninde Gerda vil forløse ham og påbegynder 
en rejse, som fører hende gennem alverdens riger. Hun 
møder en heks i en blomsterhave med evig sommer, 
hun går videre i efterårets mørke, og kommer efter 
mange eventyr til den frosne sø i vinterens hjerte, hvor 
hun forløser Kay i en dramatisk kamp mod Snedron-
ningens hær af snefnug med spyd af is.  

Da de to vender hjem, er det blevet sommer, ”den 
velsignede, varme sommer”. De er blevet voksne, men 
er dog stadig børn, ”børn i hjertet” som digteren siger. 

H. C. Andersen viser os, at kærligheden kan forløse det, 
som er stivnet og frosset til i faste former. 
Marjatta er med, når mange hundrede mennesker fra 
Skandinavien og Skotland mødes på Djursland om 
Kunst, Idræt og Kultur til KIK-festival 2017. 

Omkring 100 borgere med særlige behov, medar-
bejdere, musikere, teknikere, snedkere, skræddere og 
alverdens andet godtfolk omsætter H. C. Andersens 
billeder om menneskets livsvej til et alkunstværk, hvor 
ingen er overflødig. 

Hvad vores store digter sagde for hundrede år siden er 
ikke blevet mindre sandt i mellemtiden. Vi arbejder på 
at forløse tankerne fra dengang i et kunstnerisk billede, 
så vi kan forstå dem alle sammen, i dag, på hver vores 
måde. 

”Snedronningen” – en eventyrlig fortælling 
om at blive menneske

H.C. Andersens fortælling om ”Snedronningen” er historien om 
menneskets vej fra helhed og uskyld i tilværelsens rosenhave til 
splintring og klirrende krystaller i forstandens spejl. Den vej går vi 
alle.

Af Paul Klarskov
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Det nye tilbud imødekommer efterspørgslen fra 
forældre, til unge mellem 17-22, som har haft deres 
børn boende hjemme eller unge som efter endt efter-
skoleophold skal begynde på den særlige tilrettelagte 
uddannelse STU på Marjatta. Et nyt Marjatta Skole 
og behandlingshjems ungdomstilbud, Fredskov, med 
plads til 8 unge. 

Hverdagen for de unge er fyldt med forskellige 
aktiviteter, der rummer både de mere dagligdags 
pligter som madlavning, rengøring og tøjvask samt 
ungdomskultur aktiviteter hvor vi tager ud og møder 
andre for at styrke fællesskabet og opøve sociale 
kompetencer.

 
Vi har allerede på den korte tid haft mange gode 
oplevelser sammen. I januar var vi til disko fest på 

SampoVig, hvilket betød at vi i sidste uge fik besøg af 
Svalebo (SampoVig). Det blev en hyggelig eftermid-
dag og vi glæder os til at besøge Svalebo en gang i 
løbet af sommeren og måske bliver vi inviteret med 
til den årlige idrætsdag? Som altid afholdes på Stevns 
(SampoVig).

 
I begyndelsen af april deltog Fredskov i indsamlingen 
af affald. Vi har også været på tur til Zoologisk have.

Vi ser alle frem til at der efter sommerferien kommer 
nye beboere på Fredskov som er godt i gang med at 
udvikle sig til et spændende ungdomsbotilbud i Mar-
jatta fællesskabet.

 

Fredskov Mern
Marjatta overtog i december 2016 et mindre opholdssted i Mern, 15 km fra Marjatta

Af Lone Svenningsen
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Kunstneriske, kreative aktiviteter er en vigtig del af 
Marjattas og den antroposofiske socialpædagogikkens 
identitet. De fleste der kommer til Marjatta kan tyde-
ligt mærke at dagligdagen og aktiviteterne præges af 
en kunstnerisk - kreativ tilgang. Sådan har det vært på 
Marjatta siden det hele startet i 1953 med Albert Eman 
som kulturbærer. Praksissen kan også betegnes som 
en dannelseskultur fordi den kunstneriske tilgang til 
mennesket præger pædagogikken, beskæftigelse, det 
sociale liv og de bærende værdier der ligger til grund for 
organiseringen af dette. 

Gennem mit daglige virke ved Bredeshave er jeg tæt 

på de mange aktiviteter, der det kunstneriske – kreative 
er selve omdrejningspunktet for oplevelser, fællesskab, 
læring og udvikling. Her mødes Marjatta fællesskabet, 
studerende, kursister, besøgende og cafegæster. Der 
laves ikke kunst ved Bredeshave hele tiden i traditionel 
forstand, men det kunstneriske – kreative er alligevel 
fundamentet der skaber sammenhængskraften og er 
limet det holder sammen på det hele.

I vor evidensbaserede tid kræves det, at vi ved hvor-
for vi gør hvad og hele tiden reflekterer over vor prak-
sis. Ved uddannelsescenteret får vi typisk disse ”hvorfor 
spørgsmål” i forhold til det kunstneriske kreative: 

Seminariets kultur: 
Kunsten som omdrejningspunkt
Af Terje Erlandsen, Leder af Uddannelses og Kulturcenter Marjatta
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Hvorfor fylder kunsten så meget i den antroposofiske 
socialpædagogiske praksis og uddannelse?  I daglig-
dagen oplever jeg intuitivt at Kunstneriske – kreative 
aktiviteter har stor betydning for Marjatta fællesskabet 
og Uddannelsescenteret. De mest tydelige er tegn er 
den glæde, varme og begejstring aktiviteterne skaber. 
Mine intuitive følelser er imidlertid ikke et tungtvejen-

de faglig argument for at opretholde vår kunstneriske 
– kreative praksis. - Det skal noget mere på.  Kunstne-
riske aktiviteters betydning er et område vi skal øve os 
på at udforske, blive klogere på og placere i en faglig 
sammenhæng.  Jeg vil derfor kort beskrive to aktuelle 
projekter og reflektere over hvad de kunstneriske – krea-
tive tilgange betyder for os i Marjatta fællesskabet og de 
mennesker vi møde på vor vej. 

Musik og lyrik i Cafe Pilti

Marjatta har gennem mange hår haft et aktivt lyrikhold 
der udvikler digtningens ædle kunst under vejled-
ning af Niels Dam. Holdet er efterhånden blevet godt 

etableret og er kendt for digtsamlingen ”med egne ord 
” som kan købes i Butik Pilti. Da jeg kom til Marjatta i 
2014, lærte jeg efterhånden Niels Dam og lyrikholdet 
at kende. Parallelt med dette blev jeg inviteret med til 
Frode Nilstun sine musikaftner med beboerne i Skov-
vænget. 

Under en uformel snak med Niels Dam og Frode 
Nilstun var vi skønt enige om, at musik og lyrik er en 
rar måde at være sammen på, der skaber mening og 
livsglæde. Vi ønsket at flere skulle få muligheden til at 
opleve denne form for samvær og fællesskab. Måske 
kunde dette også skabe kontakt til lokalmiljøet og 
mennesker udenfor Marjatta.   Derfor bestemte vi os for 
at afprøve et nyt koncept, et kunstnerisk – kreativt lav-
tærskel udbud der alle kan byde på sig selv og sin kunst, 
uden præstationsangst, uden at være bange, båret af 
et fællesskab.   På denne måde kom Musik og Lyrik til 
verden.

Musik og lyrik finder sted i orangeriet en lørdag i 
måneden mellem kl. 11 og 12. Det er åben scene der 
personer fra Marjatta fællesskabet, cafeens gæster og 
andre inviterede kan læse egne eller andres digte, synge, 
spille musik eller lytte til de bidrag der kommer. Orga-
niseringen er præget af spontanitet, hvem der møder 
op den dag og det bliver øjeblikkets kunst. Stemnin-
gen er uformel, favnende og tærsklen for at bidrage er 
forholdsvis lav.   Fra efteråret 2016 til nu har vi haft 8 
arrangementer og erfaringerne så langt er, at det er en 
rigtig rar måde at være sammen på. I princip øver vi 
kulturskabelse i praksis: Vi laver vor egen underhold-
ning og har gang i en form for samskabelses proces der 
indholdet opstår spontant. 

Deltager antallet har vært mellem 5 og 50 og dem 
der kommer, er i alle aldre. Der kommer børn fra skole-
hjemmet, unge, voksne og ældre, samt eksterne gæster, 
medarbejdere, familie og venner. Det hele løbes typisk i 
gang med en fællessang og fortsætter med individuelle 
bidrag fra lyrikholdet, musikere eller gæster.  I dette 
mødet opstår både fællesskab og varme. Denne måde 
at være sammen på er ganske normalt og selvfølgeligt 
for os, internt på Marjatta, men ikke for alle andre. Ved 
flere anledninger har eksterne gæster takket os for at de 
måtte være med til Musik og Lyrik. Hvad er det egentlig 
de takker for? Hvad er det der berører dem og hvorfor 
synes de det er rart at dele vor Marjatta tilgang til det 
kunstneriske – kreative inden rammen af et socialt fæl-
lesskab?

Mange af vore eksterne gæster har måske nogle ste-
reotype forestillinger om hvad hæmmende mennesker, 
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der bor på institution kan og ikke mindst, hvad de ikke 
kan. Musik og lyrik arrangementerne er en arena hvor 
udviklingshæmmede gennem at læse sine egne digte 
kan fremstå med tydelighed, træde i karakter, vise sin 
identitet og hvem de er.  Her træder udviklingshæm-
ningen i baggrunden og den enkelte fremstår som en 
autentisk resurse person, der kan noget helt særlig. 
Måske overrasker det eksterne gæster, at udviklings-
hæmmede i disse sammenhænge kan fremstå med 
integritet, dannelse og værdighed? 

Bredeshave og Cafe Pilti er de fysiske rammer der 
gør det muligt at invitere våre ukendte venner ind 
i varmen, ind i vort fællesskab. I forhold til tanken 
om inklusion og at Marjatta skal åbne op for tættere 
kontakt med samfund og lokalmiljø, kan denne type 
arrangementer bidrage til netop dette, som jeg vurde-
rer det, kan de kunstneriske kreative aktiviteter være 
omdrejningspunktet for glæde, fællesskab, nye sociale 
former og ligeværdige møder mellem mennesker.

Marjattas Lyrikhold underviser pædagogstuderende

Uddannelsescenter Marjatta har den store fordel at den 
befinder sig på samme matrikel som Skolehjemmet 
og ungdomsuddannelsen STU. I tillæg er Bredeshaves 
servicefunktioner arbejdspladser for Marjattas unge og 
voksne.  Uddannelsescenteret bruger ofte gæstelærere 
fra Marjatta fællesskabet for at have tæt forbindelse til 
socialpædagogisk praksis. I den forbindelse spurgte jeg 
mig selv om hvorfor ingen af vore beboere var gæste-
lærere eller bidragsydere til uddannelsen. Måske kunde 
de unge og voksne også byde ind med relevant viden 
til de kommende socialpædagoger?  

Som et prøveprojekt inviterede jeg derfor Marjattas 
lyrikhold og Niels Dam som gæstelærere til Uddan-
nelsescenteret. Planen var at lyrikholdet kunde lære 
de studerende et og andet, både om at skrive digte 
og betydningen af kunstneriske - kreative aktiviteter 
i socialpædagogisk arbejde. Den første dag undervi-
ste Niels Dam 4. årgang ved deltidsuddannelsen og 
de studerende blev udfordret til at skrive deres egne 
digte. Den påfølgende dag læste de studerende op sine 
digte. Et ekspertpanel fra lyrikholdet repræsenteret ved 
Peter Gammelgård, Amalie Schmidt og Katrine Nielsen 
vurderede resultaterne. De studerendes digte fik god 
karakter af eksperterne. Som Peter Gammelgård så træf-
fende formuleret det: ”Det var sku ikke så ringe skrevet 
det der til at være amatører”….. 

Undervisningen blev afsluttet med en fælles forestil-

ling hvor både de studerende og lyrikholdet læste op 
sine digte og samtidigt viste eurytmi under kyndig 
vejledning af Charlotte Veber Krantz.  

Både de studerende og lyrikholdet var meget glade 
for samarbejdet. De gennemgik de samme processer, 
skrev sine egne digte og lavet en fælles forestilling. 
Både lyrikholdet og de studerende viste frem noget 
personligt, som de selv havde lavet. Kunstnerisk – krea-
tivt arbejde med digte bidrog i denne sammenhæng 
til at udviske skillet mellem beboer og studerende. 
Flere af de studerende fortalte at de fik forandret sit 
billede af lyrikholdets medlemmer, mennesker de godt 
kendte fra sin pædagogiske praksis. Gennem sine digte, 
undervisningen ved uddannelsescenteret og den fælles 
forestilling fik de en anden og positiv social rolle. Fra 
at være i behov af støtte til at blive aktiv bidragsyder. 

En af forældrene i Marjatta fællesskabet har en gang 
opsummeret socialpædagogikkens formål på følgende 
måde: 

 ”Marjattas opgave er at gøre det  

usynlige i mit barn synligt”

De kunstneriske – kreative aktiviteter rummer 
netop gennem sin identitetsskabende funktion denne 
mulighed. Vor opgave er at forvalte det arvesølv der 
ligger i den antroposofiske socialpædagogiske metode, 
så vi med kunsten som omdrejningspunkt kan udvikle 
praksissen i pagt med fremtidens behov. – Dannelse, og 
kultur giver først mening når vi er skabende sammen i 
det kunstneriske – kreative felt. Først da kan noget nyt 
folde sig ud.
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Marjattas julebasar varer hele året… Selv om dagen for 
Marjattas julebasar ligger fast på den sidste søndag, 
inden første søndag i advent, og at vi i skrivende stund 
sidder og kikker ud på de blomstrende æbletræer og 
ikke tænker på jul, så er forberedelserne til årets juleba-
sar allerede gået i gang. Det er nu der skal tænkes over 
om man kan bidrage med noget til ikke bare selve da-
gen, men med noget der kan være med til at give værdi 
til de børn, unge og voksne der er under Marjattas vin-
ger. Det er måske nogle store ord jeg bruger, men vi ved 
jo også et eller andet sted at ordene er rigtige. I sidste 
ende er resultatet af de mange timer og hårde slid der 
er lagt i forberedelserne noget der giver værdi. Først og 
fremmest så kan det økonomiske resultat fra dagen bru-
ges af bestyrelsen til at søge tips og lotto midler samt 
diverse fonde om økonomisk støtte til de fantastiske 
bygninger der er på Marjatta. De bidrager til et miljø 
som kommer beboerne og de ansatte til gode. Værdi’en 
i fællesskab – at være fælles om et stykke arbejde, møde 
nye mennesker – det som pårørende at kunne snakke 
med andre som er i samme båd som en selv. Her er der 
rig mulighed for at styrke relationerne mellem forældre 
og pårørende. Og så på selve dagen – at se alle de glade 

mennesker der kommer på Bredeshave. Både dem der 
kommer som besøgende for at købe nogle af de fanta-
stiske ting der er blevet lavet i løbet af året, men ikke 
mindst de der står i boderne. Den iver og arbejdsglæde 
der bliver lagt for dagen, kan kun gøre en arbejdsgiver 
misundelig. Alle de glade mennesker, unge og gamle, 
det kan kun gøre en glad og det er da en god værdi.

Jeg håber at ovenstående har vagt lidt interesse og som 
jeg startede med at skrive, så er det nu at forarbejdet 
starter. Det er i sommerferien, når der ryddes ud på lof-
tet, at Kramboden skal være i tankerne, for der er måske 
lige en kasse der indeholder nogle gode kræmmerting 
der kan sælges i kramboden. Måske bliver bærhøsten i 
tante Oda’s have så god at der kan laves hjemmelavet 
marmelade, der kan sælges i Viktualieboden. Hvis den 
danske sommer viser sig fra den værste side med regn 
og kulde, så afsætter Fællesboden gerne det håndarbej-
de der er fremstillet i varmen fra kaminen. Ikke mindst 
så går man og har nogle ide’er, eller ”bare” nogle hæn-
der, som gerne vil i brug op til selve basardagen, så er 
de mere end velkomne… Alt giver værdi.

Marjattas jule basar på Bredeshave
Af Thomas Laugesen, forældrer og formand for basaren
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Uddannelses- og Kulturcenter Marjatta 

har i februar 2017 åbnet en ny hjemmeside. Formålet 
er, at holde studerende, medarbejdere og andre interes-
serede orienteret om uddannelses- kursus- og kulturar-
rangementer.

Hjemmesiden indeholder en beskrivelse af den 4-årige 
pædagoguddannelse på deltid, kurser, videreuddannelse 
samt Uddannelsescenterets bidrag til pædagoguddan-
nelsen ved professionshøjskolen Absalon (UCSJ).

Hjemmesiden bestyres af Lind Einarsdóttir, som siden 
august 2016 er ansat som underviser og uddannelses-
koordinator ved Uddannelsescenter Marjatta. lein@
marjatta.dk 

Besøg os på www.uddannelsemarjatta.dk  og følg os på 
Facebook.



Sommer og snart ferie venter forude, for mange 
betyder det oprydning, rengøring, tømning af 
kælder og garage, og måske står nogen ligefrem 
og skal flytte til ny bolig. 

Mange får endevendt loft og kælder, og i stedet for at smide ud, så 
opfordrer vi alle til at gemme. Put det du ikke længere bruger i kas-
ser og kom endelig med det til basarens krambod. Vi har mulighed 
for at opbevare rigtig meget, så hold dig ikke tilbage. Spotter du en 
nabo eller et familiemedlem i oprydningsaktivitet, så bed endelig 
om at få hvad de ikke længere kan bruge.

Kramboden tager imod nips, legetøj, gryder, bøger, film, potter, 
pander, billeder, porcelæn, glas, krukker, fade, småmøbler og alt 
andet godt. Spred gerne denne besked til alle du kender.

Kom og aflever det til skolehjemmets kontor, Strandvejen 15, 
4733 Tappernøje, Tlf. 5596 5119 eller til Skovhuset på Bækkeskov-
stræde 15A, 4733 Tappernøje tlf. 5596 5556. 

Venlig hilsen 

Marjattas basarudvalg 

Kære forældre 
og venner
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Til

VÆRDIMESSE i Kulturhuset
Bredeshave fredag den 15. og lørdag den 16. september 2017
Strandvejen 11, Tappernøje.

Og til ÅBENT HUS
På Skolehjemmet, Strandvejen 15, Tappernøje
Lørdag den 16. september 2017.

Nærmere info vil komme senere på Marjattas hjemmeside www.marjatta.dk

Velkommen


